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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013. 05. 29-i rendes nyílt  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Meghívott vendégek: Dr. Tóth Ferenc r. alezredes mb. kapitányságvezető
Varga Lajos ügyvezető igazgató
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézmény vezető
Horgosi - Takács Andrea 
Nyékiné Katona Hedvig
Koroknai Béla

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel köszönt mindenkit. A napirendekkel kapcsolatosan módosítást javasol, tekintettel 
a meghívott vendégekre. Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan 
egyéb javaslata,  előterjesztése.  A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt így az 
ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  6  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:

76/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1. A rendőrség 2012. évi beszámolója
2. Beszámoló  a  település  szociális  és  gyermekjóléti  ellátó 
rendszeréről
3. A  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás 
létrehozásával kapcsolatos döntések
4. Beszámoló a Bárándi Köztemető 2012. évi üzemeltetéséről
5. Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója
6. Döntés  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  Alapító  okiratának 
elfogadásáról 
7.  A  Bihari  Szilárd  Hulladéklerakó  és  Hasznosító  Társulás 
társulási megállapodásának módosítása
8. SZMSZ módosítás

9.   Balassa Iván Muzeális Kiállítóhely 
10.  A  Balassa  Iván  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  igazgatói 

pályázatának elbírálása



11. Különfé lék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzatnak Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelete  alapján jegyzőkönyv  hitelesítőt  kell  választani.  A szokásrend szerint  Kiss 
Gyuláné képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt  el,  melynek  eredményeként  a  testület  5 igen szavazattal,  és  1 tartózkodás  mellett 
meghozta a következő határozatot:

77/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Kiss  Gyuláné 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Kiss Gyuláné képviselőt

1. napirendi pont
A rendőrség 2012. évi beszámolója

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megköszöni az írásos beszámolót, átadja a szót a kapitány úrnak.
Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető
Köszönt mindenkit. Megköszöni hogy a napirendek módosultak az ő kérése miatt is. Szeretné 
néhány gondolattal kiegészíteni az írásos beszámolót. Szeretne néhány dolgot megosztani, és 
néhány  dologra  ráirányítani  a  figyelmet.  Tavaly  mikor  megbízást  kapott  a  kapitányság 
vezetésére, azt ígérte, hogy kemény, határozott fegyelmezett katonás rendőrség lesz. Szinte 
minden településen érzékelhető a bűncselekmények csökkenése. Figyelemreméltóbb adat a 
vagyon elleni bűncselekmények aránya, tavaly előtti évben 50 ilyen esemény történt, a tavaly 
évben  pedig  18.  Báránd  a  legbiztonságosabb  területnek  mondható.  Történt  egy  esemény 
amelyet mindenképp szeretne megosztani. A település körzeti megbízottja igazoltatni kívánt 
egy ittasan közlekedő kerékpárost, polgárőr társaságában volt, az ittas kerékpáros ellenállt a 
rendőri  intézkedésnek,  vizsgálják  hogy az  ellenállás  kimeríti-e  a  hivatalos  személy  elleni 
erőszak  bűntettét.  Az  önkormányzatnak  és  a  képviselőknek  is  van  szerepük  A 
közbiztonságban. Hírül kell vinni azt, hogy a Püspökladányi Rendőrkapitányság törvényesen 
és szakszerűen fog eljárni, amennyiben valaki ennek ellenáll az számoljon azzal, hogy meg 
fog  sérülni.  Tájékoztatást  ad  arról,  hogy  a  kapitányságon  struktúrát  váltottak.  A 
bűncselekményeket  bizonyítani  kell,  mivel  ez  nagyon  sokszor  nehézkes  más  módszert 
alkalmaznak, a bűnelkövető személyeket folyamatosan szemmel tartják. Talán ennek is van 
egy visszatartó hatása, ez is megmutatkozik a statisztikai adatok kapcsán. 2011-ben 11 ember 
bűnügyi őrizetére került sor és 0 szabálysértési őrizetre. A tavalyi évben 23 embert vettek 
bűnügyi  őrizetbe  és  11  szabálysértési  őrizet  történt.  A  mai  napig  25  bűnügyi  őrizetnél 
tartanak  és  28 szabálysértési  őrizetnél.  Van mérlegelési  jogkörük.  Bevezették  a  gyalogos 
szolgálatot,  ezáltal  közelebb  kerülnek  a  lakossághoz.  Tervei  között  szerepel  kerékpáros 
szolgálat bevezetése is. Közlekedés biztonsági helyzetről tesz említést. Az 1960-as években 
volt  utoljára  ilyen  jó  Magyarországon  a  közlekedés  biztonsági  helyzet.   Az  ártándi 
határátkelőhely forgalma 4 millió 500 ezer körül van ebből 1 300 000 gépjármű, annak a java 
része itt megy át a településen. Megtörtént az első halálos baleset a 42-es számú főúton. A 



külföldiekkel  nem  nagyon  tudnak  mit  kezdeni,  ennek  jogszabályi  okai  vannak.  A 
bekövetkező balesetek 40 % -ban a kerékpáros érintett. Kerékpáros kampányba kezdtek. A 
kerékpárosok  fokozott  ellenőrzés  alá  fognak  kerülni.  Azt  kéri,  hogy  ebben  az  évben  is 
tudjanak olyan jól működni, mint a tavalyi évben, konstruktív együttműködést kíván erre az 
évre is.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megköszöni  a  beszámolót.  Részletesen  tartalmazta  a  beszámoló  a  2012-es  közbiztonság 
helyzetet  Bárándon.  Ahogy  a  beszámolóban  is  elhangzott  valóban  jónak  mondható  a 
közbiztonság a településen. Kegyeletsértés, garázdaság nem volt jelen eddig a településen, 
sajnálattal  vették tudomásul,  hogy megjelent.  Nagy köszönettel  tartoznak a rendőrségnek. 
Örül  annak,  hogy  a  körzeti  megbízott  hetente  csütörtökönként  fogadóórát  tart.  Több 
alkalommal azonnal jelzéssel élt ha bármi rendellenességet tapasztalt. Egy mondatot kiemel 
az írásos beszámolóból: rendelkezésre álló adatok alapján kábítószer hatása alatt elkövetett 
bűncselekmények,  szabálysértések  nem  jellemzőek.  Tegnap  Éjszakai  esemény  sajnálattal 
halotta, korábban nem volt ilyenre alkalom. Elmondja, hogy megfogalmazódtak az igények a 
saját  hatáskörben  előtérbe  helyezendő  közbiztonság  fejlesztésekkel,  kamerarendszer 
kiépítésével kapcsolatban. Lakosság bizalomnövekedése előtérbe került. A körzeti megbízott 
fogadóóráján egyre többen jelennek meg. Sikeres munkát kíván. 
Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető
Megköszöni  az  elismerő  szavakat.  Továbbra  is  számít  Varga  Ambrus  körzeti  megbízott 
munkájára  a  településen.  Megfelelő  szinten  végzi  a  tevékenységét,  utasítást  adott  hogy 
rendszeresen keressék az önkormányzatokat. A problémákat tudja meg a körzeti megbízott. 
Megköszöni a polgárőrség munkáját. Kábítószer hatása alatt egyéb jellegű bűncselekményt 
nem követtek el, de a kábítószer fogyasztás jelen van. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi a képviselőket van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban?
Erdős Zsolt képviselő
Más szemszögből látja a rendőrség munkáját. Véleménye szerint nehéz megítélni a rendőrség 
munkáját egy olyan településen ahol, nem jellemző a bűnözés. Mi ennek az oka? A rendőrség 
jól végzi a munkáját vagy a bűnöző életmódot folytató helyi személyek nem it fejtik ki a 
bűnöző tevékenységüket? Lopások voltak, sok olyan esetről tud ahol az elkövetők személye 
ismeretlen  maradt.  Legutóbb  a  polgárőrség  beszámolóját  mikor  meghallgatták,  itt  volt  a 
körzeti megbízott és említette, hogy nem túl együttműködő a polgárőrség vezetője. Történt e 
ez  ügyben  változás?  Személyesen  tapasztalata  a  rendőrség  kettős  mércéjét  és  aránytalan 
fellépését. Amíg nem lesz változás, nem tudja támogatni a rendőrségi beszámolót. 
Örömmel halotta hogy keményítések lesznek a rendőrségen, mi az oka, hogy szemléletváltás 
történt vagy a jogszabály lehetővé tette? 
Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető
Négy pilléren áll a közbiztonság. A négy pillér az igazságszolgáltatási szervek: rendőrség, 
ügyészség, bíróság, a másik az önkormányzat.  Az önkormányzatnak is van felelőssége. A 
harmadik  a  polgárőrség  és  a  negyedik  a  lakosság.  Nem  feltétlen  ebben  a  sorrendben. 
Mindenkinek  megvan  a  maga  szerepe.  A polgárőrség  vezetőjével  kapcsolatosan  hozzá  is 
eljutottak a hírek. jelenleg vizsgálódik e tekintetben. Szemléletváltás történt és nagyon sok 
jogszabály  is  változott.  Az,  hogy nem tudja  elfogadni  a  beszámolót  szíve  joga,  bár  nem 
gondolja  hogy  a  Püspökladányban,  Kabán  történt  dolgok  Báránd  közbiztonsági 
beszámolójához tartoznak.
Dr. Késmárky – Kodak András 
Személyes  tapasztalata,  hogy a  rendőri  fellépés  hibátlan  volt.  Bízik  benne,  hogy a  42 sz 
főúton  áthaladó  forgalom és  szabálytalanságok  esetében  a  kamerarendszer  használhatóvá 
válik.



Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető
Térfigyelő kamerák telepítését  támogatja. Fokozni fogja a közlekedési szolgálat  jelenlétét. 
Térfigyelő  kamera  felvételei  felhasználhatók  szabálysértési  eljárásban  is.  Jó  minőségű 
kamerákat kell telepíteni, a rossznak nincs értelme. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Pályázati lehetőségekhez képest úgy kerül kialakításra, hogy ezeket a szempontokat próbálták 
szem előtt tartani. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Örül a besorolásnak, hogy olyan település vagyunk ahol viszonylag kevés a bűncselekmény, 
de mi mást érzünk. Mi érezzük, hogy növekedett a településen a lopások száma. Kerékpáros 
ellenőrzéssel kapcsolatban sokan nem fognak egyetérteni. Van olyan személy aki írni olvasni 
nem tud, de jogosítványa valószínű van mert autóba ül és vezet. Volt két fiatalember, akik a 
sápi ügyükben nyomoztak, csak pozitív véleményt tud elmondani. Elfogadja a beszámolót.
Dr. Tóth Ferenc kapitányságvezető
Nemcsak a biciklisekkel szemben fognak fellépni, tájékoztatni kell a körzeti megbízottat, aki 
tudomásuk szerint engedély nélkül vezet. Át kell adni az információt. A kabai nyomozókkal 
kapcsolatban megköszöni az elismerő szavakat. Elveszett bizalmat ő is érzi, az a dolguk hogy 
ezt visszaállítsák. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  van-e  további  kérdés,  hozzászólás?  Több  hozzászólás  nem  hangzik  el  így 
szavazásra  bocsátja.  Megkérdezi  ki  az  aki  a  rendőrség  2012.  évi  beszámolóját  ebben  a 
formában az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. 

A testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

78/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete 
áttekintette  a  rendőrség  2012.  évi  beszámolóját,  azt  a 
melléletben  foglaltaknak  megfelelően  elfogadja. 
Megköszöni  továbbá  a  rendőrség  eddigi  és  további 
munkáját.

A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Határidő: Azonnal



Melléklet:

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Püspökladány Rendőrkapitányság

Vezetője
4150 Püspökladány, Baross Gábor u. 2. sz.

Tel.: (54) 517-000, Fax.: (54) 517-002, BM Tel.: (32) 54-00, Fax.: (32) 44-21
e-mail: tothf@hajdu.police.hu

Szám: 09070/461/3/2013. ált. Tárgy: Önkormányzat előtti beszámoló

B E S Z Á M O L Ó

BÁRÁND
közrendvédelmi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzete,

a településen foganatosított rendőri intézkedések
és a jövőben tervezett feladatok

Püspökladány, 2013. május 7.

                       Készítette:

                                         dr. Tóth Ferenc r. alezredes
                                                       mb. kapitányságvezető
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BEVEZETÉS

A  Püspökladányi  Rendőrkapitányság  vezetője  legutóbb  2012-ben  számolt  be  Báránd 
képviselő testülete előtt  a településen folytatott  rendőri  tevékenységről,  a közrendvédelmi, 
közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetről. 

A Püspökladányi Rendőrkapitányság állománya a 2012. évre meghatározott célkitűzéseit - az 
egyre fokozódó gazdasági megszorító intézkedések ellenére - alapvetően teljesíteni tudta. A 
részére  meghatározott  feladatokat  az  állampolgári,  emberi  jogok  tiszteletben  tartásával, 
törvényesen végezte. Megítélésünk szerint a működési terület közrendvédelmi, közbiztonsági 
helyzete  stabilnak  mondható.  Jónak  értékeljük  kapcsolatunkat  térségünk  lakosságával, 
hivatalos szerveivel és civil szervezeteivel is.

Az elmúlt év jelentős változása volt, hogy miután 2011. novemberében dr. Krocsek Zoltán r. 
alezredes,  kapitányságvezető  nyugállományba  vonult,  megbízott  kapitányságvezetőként 
2012.  február  29-ig  Ferenczik  Ferenc  r.  alezredes,  közlekedésrendészeti  osztályvezető 
irányította a kapitányságon folyó szakmai munkát. 2012. március 1-jétől dr. Tóth Ferenc r. 
alezredes  kapott  megbízást  a  kapitányságvezetői  feladatok  ellátására.  Az  új  vezetés  új 
elképzeléseihez  az  állomány  rugalmasan  tudott  alkalmazkodni.  A  kapitányság  jelenlegi 
szervezeti  struktúrája,  új  állománytáblázata  2013.  február  1-jén  alakult  ki  a  rendőrség 
tipizálását követően.

Az elmúlt évek személyzeti változásai következtében az állomány jelentősen megfiatalodott. 
A kevésbé tapasztalt állomány folyamatos képzése, ellenőrzése nagy feladat és felelősség a 
parancsnoki  állomány számára.  További  nehézséget  jelent,  hogy a hivatásos  állományunk 
17%-a, ezen belül a bűnügyi területen dolgozók 25%-a kapitányságunk illetékességi területén 
kívül lakik.

A rendőri intézkedések jog- és szakszerűségét tekintve a tárgyidőszak vonatkozásában nincs 
okunk  negatív  értékítéletet  alkotni.  A  kényszerítő  eszközök  alkalmazását,  a  személyes 
szabadságot  korlátozó  intézkedések  során  végrehajtott  bilincshasználat  merítette  ki,  mely 
minden esetben törvényes volt. 

I. A BŰNÜGYI SZAKTERÜLET

I.1. PÜSPÖKLADÁNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A Püspökladányi Rendőrkapitányságon a 
regisztrált  bűncselekmények  száma  az 
elmúlt  öt  évben  ingadozott,  2012-re 
jelentősen csökkent.
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A három legjellemzőbb bűncselekményi  főcsoport  (személy elleni  bűncselekmények,  közrend 
elleni bűncselekmények, vagyon elleni bűncselekmények) dinamikája az alábbiak szerint alakult 
a kapitányságon:
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A kapitányság területén minden bűncselekményi kategóriában csökkenés mutatható ki 2012-re, 
kivéve  az  államigazgatás,  az  igazságszolgáltatás  és  a  közélet  tisztasága  elleni 
bűncselekményekét, ahol változás nem történt. 
Huzamosan  növekvő  tendenciák  az  elmúlt  években  az  alábbi  konkrét  bűncselekmények 
vonatkozásában figyelhetők meg. 
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A fent említett bűncselekményi kategóriákban az elmúlt évek növekvő tendenciáit 2012-ben meg 
tudtuk állítani, a 2011-es adatokhoz képest csökkenteni tudtuk.  

Szervezett  bűnözői  csoport  által  elkövetett  bűncselekményekről  hatóságunk  nem  szerzett 
tudomást. 
Területünkön a gazdasági bűnözés gyakorisága nem jellemző.

A  közterületen  elkövetett  bűncselekményekkel  kapcsolatban  fokozott  figyelmet  fordítunk  az 
elkövetett cselekmény tettesének soron kívüli felderítésére, a bizonyítékok gyors beszerzésére, az 
ügy rövid időn belül történő befejezésére, valamint a bíróság elé állítás lehetőségének minden 
alkalommal  történő  vizsgálatára,  tekintettel  arra,  hogy a  lakosság  szubjektív  biztonságérzetét 



nagyban  befolyásolják  a  közterületen  elkövetett  bűncselekmények,  illetve  azok felderítésének 
eredményessége, az eljárás mihamarabbi befejezése.     

2011.  évben 297,  2012-ben 278 közterületen  elkövetett  bűncselekmény történt  a  kapitányság 
illetékességi területén. 
2011. évben 212, 2012-ben 170 személy elleni erőszakos bűncselekményről szerzett  tudomást 
kapitányságunk. 
A személy elleni  erőszakos  bűncselekményekkel  kapcsolatosan  megállapítható,  hogy azok az 
utóbbi időben egyre erőszakosabban, kisebb sérelmek vagy vélt sérelmek miatt is kialakulnak. 

Az alkoholos befolyásoltság elsősorban a garázdaságok, testi sértések tetteseire jellemző. Ezen 
bűncselekmények nagy részét előre nem tervezik el az elkövetők, hanem a bűncselekmény előtt 
keletkezett,  vagy  a  régen  szerzett  sérelmek  hirtelen  felszínre  kerülése  miatt,  pillanatnyi 
felindulásból valósítják meg azokat. 
Kisebb súlyú lopások elkövetőinek körében többször előfordul, hogy a személyek javait károsító 
bűncselekményeket elkövető tettesek alkoholos befolyásoltság alatt, bekerített helyre vagy dolog 
elleni erőszakkal, melléképületek sérelmére követik el a cselekményeket.      

A  bűnözés  viktimológiai  elemzése  során  megállapítható,  hogy  a  személyek  javai  elleni 
bűncselekmények  sértettjei  nagy részben felnőtt  korúak,  nemtől  függetlenül  válnak  áldozattá. 
Számukat  tekintve  az idős sértettek  aránya  magasabb a  csalásoknál,  besurranásos lopásoknál, 
valamint az olyan bekerített helyen történt lopásoknál, ahol színesfém hulladékot, fémből készült 
használati tárgyakat tulajdonítanak el. 
A garázdaságok, testi sértések sértettjei, valamint elkövetői között - kiemelten a közterületeken 
megvalósult  bűncselekményeknél  -  jelentősebb  arányban  vannak  a  fiatalkorúak  és  a  fiatal 
felnőttek. 
Már  ismert  elkövetési  módszer  területünkön,  hogy  az  elkövetők  az  idős  sértettek  lakásába 
különböző  trükkel  bejutva,  ott  általában  közüzemi,  közszolgáltatói,  közszolgálati  eljárást 
színlelve, a sértett figyelmét elterelve követik el tettüket és minimális kutatással szerzik meg a 
sértett értékeit.  

A  fenti  bűncselekmények  elkövetői  szinte  minden  esetben  messziről,  más  kapitányságok 
területeiről, kizárólagosan a bűncselekmény elkövetése érdekében érkeznek területünkre, és több 
helyen  megkísérlik  elkövetni  azokat.  Az  első  olyan  alkalommal,  amikor  azt  meg  tudják 
valósítani,  sietve  távoznak  a  helyszínről.  Jellemző  az  elkövetési  magatartásra,  hogy  amikor 
kapitányságunkat  a  bűncselekmény elkövetéséről  értesítik,  az  elkövetők  területünket,  sőt  igen 
gyakran  már  a  szomszédos  kapitányság  területét  is  elhagyták.  Az  ilyen  bűncselekmények 
elkövetésekor a sértett találkozik ugyan személyesen az elkövetővel, de idős kora, megromlott 
érzékszervei  miatt,  csak  nagyon  hiányos  személyleírást  tud  adni.  Az  eredményes 
nyomozásokhoz, felderítésekhez minden esetben széles körű adatgyűjtés szükséges. 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján kábítószer hatása alatt, vagy kábítószertől befolyásoltan 
területünkön bűncselekményt nem követtek el. 

A  Püspökladányi  Rendőrkapitányság  Bűnügyi  Osztálya  2011.  évben  kiemelt  tárgyi  súlyú 
bűncselekmény elkövetése miatt 6 büntetőeljárásban összesen 10 főt vett bűnügyi őrizetbe, ezen 
személyek közül 8 fő előzetes letartóztatását rendelte el a bíróság. 



2012-ben 15 büntetőeljárásban összesen 23 fő bűnügyi őrizetét rendeltük el. 

A közbiztonsági  szolgálati  ág tevékenysége  a  bűnmegelőzésre  pozitív  hatással  van  azokon a 
területeken, melyek a konkrét útiránytervben szerepelnek. A bűnüldözés tekintetében nyomozati 
cselekményeket a közterületi állomány beosztottai nem végeznek, őket 2013. évben fokozatosan 
bevonjuk, kisebb tárgyi súlyú ügyekkel kapcsolatos nyomozási tevékenységek végzésébe.   

I.2. BÁRÁND

A  Báránd  községből  érkezett 
feljelentések száma 2010-ig emelkedést, 
ezt követően csökkenést mutatott. 
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A  személy  elleni  bűncselekmények 
esetében  2010-ig  folyamatos  emelkedést, 
majd hullámzó számadatokat láthatunk. A 
szándékos  testi  sértések száma  2010-ig 
nem  változott  jelentősen,  majd  erőteljes 
csökkenést  követően  hirtelen  megugrott. 
A  kategórián  belül  a  kisebb  súlyú 
bűncselekmények  száma  2010-ig 
folyamatosan  emelkedett,  majd  2012-re 
javult. 
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A házasság, család és nemi erkölcs elleni bűncselekmények miatt folytatott nyomozások 
Báránd településre nem jellemzőek, számuk elenyésző. Kiemelt bűncselekmény az elmúlt 
5 év során két esetben történt. 2011-ben szemérem elleni erőszak, 2012-ben erőszakos 
közösülés miatt folytattunk 1-1 nyomozást. 

Az államigazgatás, a közélet tisztasága elleni bűncselekmények elkövetése sem jellemző a 
településre, az elmúlt  5 évben összesen 3 ehhez a kategóriához tartozó bűncselekmény 
történt.  Ezen három delictum közül  egy kiemelt  akadt  2008-ban,  amikor  közfeladatot 
ellátó személy elleni erőszak bűntett miatt rendeltünk el nyomozást.

Közrend elleni bűncselekmények száma igen hullámzóan alakult az elmúlt öt évben. Ezen 
belül a garázdaságok számában az említett tendencia szintén tapasztalható, a 2012-re újra 
emelkedni kezdett számuk. Az önbíráskodás bűncselekmény a településre nem jellemző, 
számuk elhanyagolható. Az egyéb, ehhez a fejezethez tartozó bűncselekmények (okirattal 
visszaélés, okirat hamisítás, és visszaélés kábítószerrel bűncselekmények) száma 2010-re 
jelentősen emelkedett (bár abszolút értékben nem jelentős), azóta folyamatosan csökken.
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A  gazdasági  bűncselekmények körébe  tartozó  esemény  miatt  hatóságunk  az  elmúlt  5 
évben 2 eljárást folytatott, 2010-ben és 2012-ben.

A vagyon elleni bűncselekmények tekintetében 2011-ig folyamatos, kismértékű csökkenés 
volt látható, mely csökkenés mértékében 2012-re sikerült áttörést elérni. Számukat több 
mint felére sikerült visszaszorítani.  Ezen belül a  lopások számát vizsgálva látható, hogy 
ugyanaz  tükröződik  vissza,  mint  a  kategória  egészében.   A  betöréses  lopások  
vonatkozásában  a  2009-es  számadatot  (10)  2012-re  jelentősen  (2)  csökkentettük.  A 
sikkasztások száma 2010-ben volt a legkiemelkedőbb, 2012-ben azonban egyetlen esetről 
sem szereztünk tudomást.  A  csalások számában  viszonylagos  stagnálás  figyelhető  meg, 
évente  2-3  esemény  történik.  Rablás,  mint  kiemelt  bűncselekmény  miatt  2011-ben  2 
nyomozást folytattunk, ezen kívül azonban az elmúlt öt évben nem történt ilyen súlyos 
bűncselekmény. 



Zsarolás  bűntett  nem  jellemző  a  településre.   2010-ben  és  2011-ben  történt  ilyen 
bűncselekmény. Kifosztás és jármű önkényes elvétele bűncselekmények miatt az elmúlt 5 
évben  nem  indítottunk  büntetőeljárást.  Egyéb  e  csoporthoz  tartozó  bűncselekmények 
esetében  (orgazdaság,  hitelsértés)  viszonylagos  stagnálás  látható,  2012-ben  pedig 
egyáltalán nem folytattunk nyomozást az e körbe tartozó bűncselekmény miatt.
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II. RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG

II.1. KÖZRENDVÉDELMI MUNKA

II.1.1. PÜSPÖKLADÁNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A 2010-es évre a  parancsnoki  állományban  bekövetkezett  személyzeti  változások nyomán 
egységessé vált az irányítási és a követelményrendszer az osztály központi állománya és a 
rendőrőrsök tekintetében is. 
Legjelentősebb  feladataink  közé  tartoztak  a  nemzeti  ünnepeink,  valamint  bejelentett  és 
megtartott, a gyülekezési törvény hatálya alá nem tartozó rendezvények rendőri biztosításai, 
melyeket az állomány eredményesen és eseménymentesen végrehajtott. 

Közterületi  ellenőrzéseinket  a  legcélirányosabban  a  bűnügyileg  fertőzöttebb  területekre, 
városrészekre,  illetve  a  közlekedésbiztonsági  szempontból  veszélyeztetett  útszakaszokra, 
csomópontokra koncentráltuk. 

A  közrendvédelmi  szolgálat  állománya  számára  az  elmúlt  évekre  vonatkozóan  említett 
tevékenységeken és eredményeken túl a múlt évben jelentős erőket megmozgató és igénybe 
vevő feladatként jelentkezett az ORFK Vezetőjének ”A lakosság szubjektív biztonságérzetét - 
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a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel – leginkább javító, a 
prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések megtételére” készített  intézkedési tervben 
meghatározott feladatok végrehajtása. 
Az illetékességi terület nagysága, a végrehajtandó feladatok széles skálája ellenére a lakossági 
bejelentésekre való reagálás ideje általában nem haladja meg a 15 percet. Ezek fényében a 
szolgálat  jobb  szervezésével,  a  frekventáltabb  területek  célirányos  ellenőrzésével  jelentős 
eredményeket tudunk ezeken a területeken is elkönyvelni. 

A  közterületi  jelenlétünket  nagymértékben  befolyásolja  a  tulajdon  elleni  szabálysértések 
feldolgozásával  kapcsolatos  rendőri  feladatok  megnövekedése.  Ezekben  az  ügyekben  a 
közterületi létszám felét kitevő körzeti megbízotti állomány végzi az előkészítő eljárásokat.
Említésre méltó eredményként könyvelhetjük el, hogy 2010. év végére területünket érintően 
gyakorlatilag  visszaszorult  és  újra  nem jelentkezett  a  korábbi  években virágzó közterületi 
prostitúció  jelensége,  ami  elsősorban  a  4-es  és  42-es  számú  főútvonalak  mentén  volt 
tapasztalható.    

Az  állomány  megelőző  tevékenysége  az  előző  évekhez  hasonlóan  elsősorban  a  körzeti 
megbízottak útján valósult meg, illetve a rendőri jelenlétben rejlő visszatartó erőt igyekeztünk 
kihasználni. A témakörben további feladatként felmértük területünkön az idős, egyedül élő, 
rászorult személyeket és erről jelzéssel éltünk az illetékes önkormányzatok felé.

Több alkalommal hajtottunk végre közös, eredményes  ellenőrzéseket a Katasztrófavédelmi 
szervezettel,  a  Vám-  és  Pénzügyőrség,  a  Fogyasztóvédelem,  a  Munkaügyi  Felügyelet 
valamint a Készenléti Rendőrség IX. Bevetési Osztályának munkatársaival.   
A  területünkön  működő  önkormányzatokkal,  gyermekjóléti  szolgálatokkal,  társadalmi 
szervezetekkel való kapcsolattartásunk kiegyensúlyozott, jól működő.

II.1.2. BÁRÁND

Az elmúlt  időszak bűnügyi  tendenciái  a Rendészeti  Osztály beosztottai  által  a településen 
foganatosított  rendőri  intézkedések  adataiban  is  tükröződnek.  A  település  közbiztonsága 
szilárdnak ítélhető meg. A bűncselekmények elkövetésével összefüggésbe hozható, bűnöző 
életvitelt folytató személyek száma csekély. A közterületek, a közösségi életterek és nyilvános 
helyek biztonságosnak tekinthetőek. 

Közterületi  ellenőrzéseinket  a  célirányosan  a  bűnügyileg  legfertőzöttebb  területekre, 
városrészekre,  illetve  a  közlekedésbiztonsági  szempontból  veszélyeztetett  útszakaszokra, 
csomópontokra koncentráltuk. 

A település  közbiztonsági  helyzetének  szempontjából  meghatározó  jelentőségű a  községet 
kettészelő 42-es sz. főútvonal, mely jelentős nemzetközi forgalmat bonyolít. A közlekedési 
szabályszegések jelentős része ehhez az útvonalhoz kapcsolódik (sorompó csapórúd letörések, 
közlekedési balesetek, gyorshajtás). A jogsértések túlnyomó részét az átmenő forgalomban 
résztvevő  külföldi  járművezetők  követik  el.  Ezek  ellensúlyozására  lépéseket  tettünk  a 
település fokozottabb ellenőrzésére,  sebességmérő berendezés időszakonkénti  kitelepítésére 
és közbiztonsági akciók települést lefedő kiterjesztésére.
Az országos- és helyi  fokozott ellenőrzések a legtöbb esetben kiterjedtek a község bel- és 
teljes közigazgatási területére. Igény esetén segítettük a települési  rendezvények zavartalan 
biztosítását. 
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A településen 2006. óta körzeti megbízotti szolgálatot teljesítő és helyben letelepedett Varga 
Ambrus r. tzls. a helyi közösségi életbe beilleszkedett, évek óta eredményes és színvonalas 
szakmai tevékenységek fejt ki, napi szintű kapcsolatot ápol a település önkormányzatával, a 
helyi  társadalmi  szervezetekkel,  a  lakossággal.  A  községben  szakirányítással  aktív  és 
eredményes munkát végző polgárőr szervezet működik, velük a kapcsolat folyamatos, egymás 
munkáját támogató, mely közös szolgálatok ellátásában is rendszeresen megnyilvánul.
Varga Ambrus r. tzls. ellátja a település iskolájában az iskolarendőri feladatokat. Önállóan, 
illetve igény esetén propaganda tevékenységet fejtett ki a lakosok körében. 

A  rendőri  intézkedések  során  a  Bárándi  lakosokkal  szemben  foganatosított  jelentősebb 
rendőri intézkedések száma a következőképpen alakult:
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II.2. KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI MUNKA

II.2.1. PÜSPÖKLADÁNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A kapitányság működési területén a 42-es számú főközlekedési út 0-tól 26,512 km szelvényig 
a 4-es számú főközlekedési út  a 171-től  196 km szelvényig tart.  A kapitányság működési 
területén  lévő  települések  és  az  azokat  összekötő  415  km szilárd  burkolatú  út  tartozik  a 
Közlekedésrendészeti Alosztály azon útvonalához, ahol a balesethelyszínelői munkát végzik.
2008. évben a határforgalom megnövekedésével párhuzamosan nőtt a működési területünkön 
lévő közutak, s főleg a főközlekedési utak leterheltsége, mely azóta sem csökkent. 

Közlekedésbiztonsági helyzetünkre jelentős kihatással volt, hogy az M3-as autópálya elérte a 
záhonyi határátkelőt, így a 4-es számú főúton az ukrán és orosz felségjelű kamionok száma 
jelentősen csökkent. A 4-es és 42-es számú főutakon a gazdasági válság éreztette hatását, a 
2009-es járműforgalom mélypontjáról folyamatosan növekvő forgalom tapasztalható.

Az elmúlt 5 évben baleseti gócpont nem alakult ki a kapitányság működési területén, sőt több 
olyan útszakasz is van, ahol a balesetek száma jelentősen csökkent.  A közlekedési balesetek, 
közlekedési  események  száma  illetékességi  területünkön  összességében  az  elmúlt  öt  évet 
vizsgálva is kedvező tendenciát mutat. 
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halálos kimenetelű súlyos könnyű anyagi káros

2012. évben is rendszeresen szerveztünk a kapitányság területén forgalom ellenőrző fokozott 
ellenőrzéseket, ennek ellenére emelkedett az ittassággal párosuló balesetek száma.

A személyi  sérüléses balesetek megelőzése érdekében a késő éjszakai és a hajnali órákban 
Püspökladány  belterületén  ébresztő  ellenőrzéseket  tartunk  a  járművezetők  frissességének, 
éberségének ellenőrzésére a 42-es főúton.

A személyi sérüléses balesetek főbb okai: az elsőbbségadás elmulasztása, követési távolság be 
nem tartása,  szabálytalan kanyarodás, szabálytalan előzés, a relatív gyorshajtás.  Az anyagi 
káros balesetek főbb okai is szinte ugyanazok: a szabálytalan kanyarodás, szabálytalan előzés, 
elsőbbségadás elmulasztása, a relatív gyorshajtás, valamint a követési távolság be nem tartása. 

A  gyorshajtók  kiszűrése  érdekében  üzemeltetünk  (Hajdúszoboszlóval  közösen)  egy 
sebességellenőrző  berendezést  a  4-es  és  42-es  számú főutakon,  főleg Püspökladány város 
környezetében.

Továbbra  is  általános  súlyponti  feladat  az  agresszív,  a  szabályokat  tudatosan  megszegő 
járművezetők forgalomból történő kiszűrése, cselekményeik megfelelő szankcionálása. 

II.2.2. BÁRÁND

Báránd  község  a  42-es  számozott  főútvonal  mellett  helyezkedik  el.  Jellegzetes  alföldi 
település,  ahol  jelentős  a  kerékpáros  forgalom valamint  a  mezőgazdasági  tevékenységhez 
kapcsolódó járműforgalom. A 42-es számú főközlekedési úton jelentkező erős járműforgalom 
fokozott veszélyt jelent az ott lakók számára.
A  42-es  számú  főút  jelentős  tranzitforgalmat  bonyolít  le,  így  a  településen  jelentős  a 
kamionforgalom. A település központjában kiépített forgalomirányító fényjelző készülékkel 
történő  forgalomszabályozás  a  gyalogos  és  a  lakott  területen  belül  történő  közlekedést 
biztonságosabbá tette. 

Báránd  külterületén  a  42-es  főút  16+500  km  szelvényében  lévő  vasúti  átjárót  biztosító 
félsorompó csapórúdját az erős átmenő forgalomban résztvevő járművek több esetben letörik, 
mellyel elkövetik a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt.

A jelentős átmenő forgalom miatt  a balesetek okozói főként az áthaladó járművek vezetői 
közül kerülnek ki.  Báránd területén a közúti személyi  sérüléses balesetek száma az alábbi 
grafikon adatai szerint alakult az elmúlt öt évben.
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A  balesetek  fő  okai  lakott  területen  belül  az  elsőbbség  meg  nem  adása,  szabálytalan 
kanyarodás, lakott területen kívül pedig a relatív gyorshajtás, a szabálytalan előzés, a követési 
távolság be nem tartása. 

A  Báránd  község  területén  a  Közlekedésrendészeti  Alosztály  állománya  nem  lát  el 
szolgálatot,  erre  a  területre  csak  alkalomszerűen  sebességellenőrzés  céljából,  valamint 
fokozott közúti ellenőrzések alkalmával érkezik. 

A település közlekedésbiztonságának javítása, és szinten tartása érdekében a lehetőségekhez 
képest sebességellenőrzést és fokozott forgalomellenőrzést hajtunk végre.  

II/3. IGAZGATÁSRENDÉSZETI MUNKA, SZABÁLYSÉRTÉSEK

II/3/1. PÜSPÖKLADÁNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Az  Igazgatásrendészeti  Alosztály  hatáskörébe  a  szabálysértési  ügyek,  a  helyszíni  bírság 
végrehajtási  ügyek,  illetve az engedély ügyek feldolgozása tartozik.  Kapitányságunk,  mint 
Szabálysértési Hatóság nevében az Igazgatásrendészeti Alosztály beosztottai járnak el.

Szabálysértési  területet  érintően az elrendelt  szabálysértési  ügyek száma az utóbbi  időben 
csökkenő tendenciát mutat: 
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Elrendelt szabálysértési ügyek száma
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A szabálysértési eljárások döntő többségének oka a közlekedési, ezen belül pedig a kisebb – 
nem kiemeltnek minősülő – közlekedésrendészeti szabálysértések elkövetése. Jellemző, hogy 
egy eljárásban (feljelentésben) több szabálysértés is feltüntetésre/elbírálásra kerül, tehát egy 
elkövető egyszerre több szabálysértést is elkövet.

A helyszíni bírság végrehajtási ügyeket jelenleg nem lehet összevetni az előző év adataival, 
hiszen azok behajtási feladatai 2012. áprilisában váltak a rendőrség hatáskörébe tartozókká. 
Az azonban kimutatható, hogy míg 2012. évben összesen 1.033 ügyben kellett a helyszíni 
bírság meg nem fizetése miatt  végrehajtási  eljárást  indítani,  2013. első negyedévében már 
ugyanezen ügyek száma 526 volt. Kevesen fizetik be időben a kiszabott bírságot, ezért ezen 
ügyek  mindegyikében  végrehajtási  eljárást  kell  megindítanunk.  Sokan  vannak,  akik  a 
kiszabott  bírság  megfizetését  a  végletekig  halasztják,  ezen  ügyekben  pedig  megtörténik  a 
bírságösszegek  elzárásra  történő  átváltoztatása,  a  felhívások  kiadásával  a  BV Intézetekbe 
történő bevonulás napjának közlése, illetve oda szállítás céljából kényszerintézkedésként az 
elővezetések elrendelése.

Engedély  ügyeinket  tekintve  figyelmeztető  jelzés  felszerelésére  és  használatára  jogosító 
engedélyt  sem  2012.  évben,  sem  pedig  ezen  év  első  negyedévében  nem  kérelmeztek 
hatóságunknál. 
Játékos pirotechnikai termék forgalmazásával kapcsolatos jogszabályok megváltozása szintén 
hatással volt ügyforgalmunkra, 2012. évben 3 bejelentést tettek árusítással kapcsolatosan, míg 
2013. évben 1-et. E termékeket illetékességi területünkön csak 3 településen forgalmazzák a 
jogszabályokat betartva: Püspökladányban, Sárrétudvariban és Biharnagybajomban. 

Fegyverrendészeti és személy-vagyonőri ügyekben számos jogszabályi változás következett 
be,  mely  szintén  kihatással  volt  ügyfeldolgozásunkra.  Az  engedélyeseknek  kedvező 
változtatások  következtek  be  (pl.  a  fegyverek  megszerzése  tekintetében),  melyek 
gördülékenyebbé teszik az számukra ügyintézést.

II/3/2. BÁRÁND

A bárándi  lakosok által  elkövetett  szabálysértések  számának alakulása a 2008. és a  2012. 
között  eltelt  öt  évet  tekintve  igen  jelentős,  látványos  csökkenést  mutat.  Éves  szinten  a 
csökkenés  oka  részben  a  szabálysértési  szabályozás  átalakulása,  hiszen  a  vizsgált  5  éves 
időszakban  több,  korábban  szabálysértésnek  minősülő  magatartási  forma  került  ki  a 
szabálysértési  eljárás  hatásköréből  és  vált  közigazgatási  eljárás  keretében  közigazgatási 
bírsággal sújtandó szabályszegéssé.

Az  elemzett  időszakban  a  közrend  elleni  szabálysértések  elkövetését  nem  regisztrálta 
rendszerünk, az öt éves időtartam alatt kimutatható közlekedési szabálysértések közül is csak 
három tényállás kimerítése látható. Ezek közül is legjellemzőbb a nem kiemeltnek minősülő 
legkisebb tárgyi súlyú „közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megértése” szabálysértés 
elkövetése, ami minden olyan szabálysértést tartalmilag magában foglal, mely nem kiemelt 
szabálysértés és nem tartozik a közigazgatási bírságolás hatálya alá. 

A  másik  2012.  évben  regisztrált  legnagyobb  számú  szabálysértés  a  kiemelt  közlekedési 
szabálysértések közül az „érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés”, 
mely egyébként minden évben kimutatható volt.
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Mindössze  2  esetben  regisztrált  rendszerünk  „közúti  közlekedési  igazgatási  szabályok 
megsértése”  szabálysértést  2012-ben,  mely  szintén  minden  évben rendszeresen  előforduló 
tényállás.
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Valótlan bejelentés Pirotechnikai szabs.

Rendőrkapitányságunk  -  mint  Szabálysértési  Hatóság  -  feladata  többek  között,  hogy  a 
rendelkezésére  álló  jogi  eszközökkel  mindent  megtegyünk  az  állampolgárok  önkéntes 
jogkövető  magatartásának  kialakítása,  illetve  megszilárdítása  terén  a  szabálysértések  és  a 
közlekedési  balesetek  számának  csökkentése  érdekében.  Ezért  a  jövőben  is  szigorú  és 
következetés elbírálási gyakorlatot fogunk érvényesíteni a szabályszegő magatartást tanúsító 
személyekkel szemben mind a pénzbírságok, mind pedig a járművezetéstől eltiltás szankciók 
alkalmazása során.

Bárándon az elzárással  sújtható szabálysértések közül legnagyobb számban tulajdon elleni 
szabálysértést  követtek el,  összesen 13 esetben.  Közöttük a legjelentősebb a lopással (12) 
elkövetett szabálysértés, melyek közül is kiemelkednek a szezonális jellegű falopások, illetve 
a  kerékpárlopás.  A 12 esetből  4  esetben tulajdonítottak  el  úgy kerékpárt,  hogy azok nem 
voltak lezárva. 
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A  tulajdon  elleni  szabálysértések  kapcsán  folytatott  eljárásokból  –  az  eljárás  sikeres 
befejezése után - 5 esetben került az ügy a bíróságra, 4 esetben ismeretlen maradt az elkövető, 
4 ügyben pedig egyéb okból megszüntetésre került az eljárás.   

A fent említett ügyekben az eljárásokat a szabálysértési előkészítő csoport tagjai, valamint az 
elkövetés helyén hely- és személyismerettel rendelkező körzeti megbízottak végzik. 

III. BŰN- ÉS BALESET-MEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG

A  Püspökladányi  Rendőrkapitányság  bűnmegelőző  tevékenysége  az  elmúlt  években  az 
elvárásoknak megfelelően egyre jobban kiszélesedett. 
Kollégáink  igény  szerint  tájékoztató  előadásokat  tartottak  és  tartanak,  propaganda 
tevékenységet  fejtettek  és  fejtenek  ki  a  lakosok  körében.  Ennek  színterei  az  iskolák,  az 
idősekkel  foglakozó  intézmények  is,  valamint  a  személyes  kapcsolattartásban  rejlő 
lehetőségeket  is  igyekeztünk  kihasználni.  Az  átutazó  bűnelkövetők,  házaló  csalók  elleni 
védekezési  formákról  való  felvilágosítást  az  idősek  körében  kiemelt  feladataként  kapta 
minden rendőr.  

2008. óta folyik „Az iskola rendőre” program. E program keretében az iskolák iskolarendőrei 
szükség szerint állnak a diákok, a pedagógusok rendelkezésére. A vidéki településeken 1-1 
iskolarendőr (körzeti megbízott),  Püspökladányban 2 fő – akik a vidéki iskolák számára is 
szívesen  nyújtanak  segítséget  -  hajtja  végre  a  programban  meghatározott  feladatokat.  A 
bárándi általános iskola iskolarendőre Varga Ambrus r. tzls. körzeti megbízott, aki több más 
fontos feladat, többek között a klasszikus körzeti megbízotti munka és a korábbiakban említett 
tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, a közterületi jelenlét mellett 
kell, hogy megelőző tevékenységet is folytasson, ez igen jelentős terhet ró rá. 

A D.A.D.A. program (általános iskola) és az ELLEN-SZER program (középiskola) az utóbbi 
három évben  szünetelt  főként  kapacitás  hiányában,  azonban  a  felkérés  alapján  megtartott 
órák, foglalkozások segítségével igyekeztünk megfelelni az elvárásoknak, pótolni az említett 
komplex programok hiányát.

Kapcsolatunk  a  család-,  gyermek  és  ifjúságvédelmi  hálózat  tagjaival,  a  gyermekjóléti 
szolgálatokkal,  a  családpedagógusokkal,  a  gyermekvédelmi  jelzőrendszer  tagjaival,  az 
idősgondozásban dolgozókkal  rendszeres,  egymás  munkáját  segítő.  Az információ-áramlás 
tapasztalatunk szerint zavartalan.
Kapitányságunk  munkatársai  meghívás  alapján  rendszeresen  részt  vesznek  a  működési 
területünkön hagyományosan megrendezett programokon, melynek célközönsége jobbára a 3-
20 éves korosztály,  vagy az időskorúak közösségei  (pl.:  gyermeknap,  majális).  Kiemelten 
kezeljük  az  időskorúakat,  a  sérelmükre  elkövetett  cselekményekkel  kapcsolatos  megelőző 
tevékenységet.  A  rendőri  jelenlétben  rejlő  lehetőségeket  kihasználva  segítjük  az  egyes 
rendezvények békés lebonyolítását. 

A kiskorúak eltűnése miatt  indított  eljárások száma nem jelentős. A vér szerinti  családból 
ritkán tűnnek el gyermekek, ebben a körben nem jellemző a klasszikus eltűnés, inkább csak a 
kimaradozás, csavargás. 
A  nevelő-  vagy  gyermekotthonokban,  lakásotthonokban,  nevelőszülőknél  ideiglenesen 
elhelyezett,  vagy átmeneti neveltként tartózkodó gyermekek között több olyan is akad, aki 
rendszeresen  szökik  el  gondozási  helyéről.  Ők  azok  is,  akik  átmeneti  vagy  ideiglenes 
tartózkodási helyükről, visszaszállításukat követően néhány nap, óra (akár pár perc!) múlva 
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újra megszöknek. Ezeket a gyermekeket, fiatalokat a rendőrség szállítja vissza, mivel nagyon 
ritka az, hogy erről a gondozási hely intézkedik. (Ez jelentős km többletet okoz, valamint a 
szállítás  idejére kollégáinknak el  kell  hagyniuk a működési  területünket,  a szolgálatellátás 
helyét.)

A családon belüli erőszak kérdése a közvélemény érdeklődésével párhuzamosan lényegesen 
nagyobb figyelmet kapott kapitányságunkon az utóbbi években. Ha rendőreink intézkedésük 
során  családon  belüli  erőszak  megtörténtéről  értesültek,  úgy  a  szükséges  intézkedést 
megtették,  s  ha gyermek volt  érintett,  az ügyben jelzéssel  éltek az illetékes  gyermekjóléti 
szolgálat felé. A jelzésadás területén az időszerűségre szükséges odafigyelnünk.

2009. október 1. óta az ideiglenes megelőző távoltartás lehetőséget biztosít egy új megoldásra 
a  hozzátartozók  közötti  erőszak  gyanújának  felmerülése  esetén.  2011.  évben  13  esetben 
alkalmaztuk  az  ideiglenes  megelőző  távoltartás  intézményét,  2012-ben  ez  a  szám  9. 
Nehézséget jelent a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos rendőri intézkedések során, 
hogy a cselekmények részesei nem minden esetben képviselik határozottan érdekeiket, vagy a 
bejelentés  idején  fennálló  feszült  helyzetet  követően  az  elsődlegesen  intézkedő  rendőr 
kiérkezéséig enyhülnek az indulatok.

A  Területi  Balesetmegelőzési  Bizottság  munkáján  belül,  az  iskoláskorúak  biztonságos 
közlekedésre történő nevelése évek óta jó szinten folyik, melynek része a Gyermek Iskola 
Kupa, Kerékpáros Iskola Kupa, Húsvéti akció, Autós Ügyességi vetélkedő, stb. (E programok 
zömmel  Püspökladányhoz  kötődnek),  évek  óta  megjelenünk  Bárándon,  a  Pszichiátriai 
Betegek  és  Értelmi  Fogyatékosok  Otthona  által  szervezett  juniálison.  Ezen  túlmenően  az 
iskolákban megtartott rendkívüli osztályfőnöki órákon, egyéb iskolai rendezvények keretében 
is szó esik a biztonságos közlekedés szabályairól. 
A baleset-megelőzési tevékenységünk részét képezik az iskolákban, más (pl.: idősgondozással 
foglakozó) intézményekben megtartott előadások. 

A Rendőrkapitányág területén a roma kisebbséggel kapcsolatos bűnmegelőzési tevékenység 
főleg a konkrét ügyekre korlátozódott. A megelőzéssel kapcsolatos előadások nyitva álltak és 
állnak  a  roma  közösség  tagjai,  fiataljai  számára  is.  A  romák  és  a  rendőrök  közötti 
konfliktusok enyhítése érdekében központi intézkedések is történtek. Egy 2012. márciusában 
megyei szinten megkötött együttműködési megállapodás a rendőrségi normákkal együtt egy 
határozott  keretet  ad  a  rendőrség  és  a  romák  közötti  kapcsolat  javítására,  a  konfliktusok 
csökkentésére, az előítéletek mérséklésére, tervszerű megelőzési munka folytatására. 

Kaba Település Önkormányzata az áldozatsegítés és áldozatvédelem témakörében pályázatot 
nyújtott  be.  A  pozitív  elbírálást  követően  2012.  júliusában  az  összetett  pályázati  projekt 
elindult. Ennek keretében a Püspökladányi Rendőrkapitányság munkatársai több előadást is 
tartottak a kisiskolás korosztálytól egészen az időskorúak csoportjáig öt településen, köztük 
Bárándon  is.  Az  előadások  sora  további  egy  éven  keresztül  folytatódik.  A  projekttel 
kapcsolatos visszajelzések minden témakörben pozitívak. 

IV. EGYÜTTMŰKÖDÉS

Megítélésünk  szerint  az  információ-áramlás  szervezettsége  –  úgy  belső,  mint  külső 
viszonylatban  –  megfelelő,  bár  némely  területen  akadnak  még  tennivalók.  Az 
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önkormányzatokkal, így Báránd önkormányzatával is szükség szerint napi kapcsolatot tartunk 
fenn. 
Problémamentesnek mondható az ügyészséggel, bírósággal, a térség rendőrkapitányságaival, 
illetve a szakirányító megyei osztályokkal kialakított munkakapcsolatunk is.

A  különböző  társ-  és  civil  szervezetekkel  kötött  együttműködési  megállapodásainkban 
vállaltakat a rendelkezésünkre álló anyagi és technikai feltételek függvényében igyekeztünk 
teljesíteni.
Az év során folyamatos,  szinte napi kapcsolatot  tartottunk a helyi  polgárőr szervezetekkel 
közös szolgálat ellátásával, nemzeti ünnepek és egyéb rendezvények biztosítási feladatainak 
végrehajtásában.  E tevékenységünket  új  –  a  polgárőrségre vonatkozó -  jogszabályi  kertek 
között végezzük.

V. ÖSSZEGZÉS

Megítélésünk  szerint  kapitányságunk  állománya  az  elmúlt  évben  a  részére  meghatározott 
feladatokat  jó  szinten  végrehajtotta,  a  velünk  szemben  támasztott  követelményeknek 
alapvetően  megfeleltünk.  Az  állomány  munkája,  a  kapitányság  vezetése  és  állománya  az 
elmúlt  évben  stabilizálódott  és  összekovácsolódott.  Megfelelő  anyagi-technikai  feltételek 
biztosítása,  valamint  a  tapasztalt  állomány  megtartása  esetén  adottak  a  jövőbeli  jobb 
munkavégzés személyi feltételei.

Az elkövetkezendő időszakban továbbra is fő feladatunknak tekintjük:

• A térség lakosságával, önkormányzataival (így Bárándéval is) történő együttműködés 
további javítását,

• A  takarékossági  irányelvek  betartását,  a  még  kihasználható  erőforrások  keresését, 
bevonását,

• Állományunk  megtartását,  stabilizálását,  az  üresedő  státuszok  rövid  időn  belüli 
feltöltését,  Állományunkról  való  fokozott  gondoskodást,  a  változó  feladatokra  való 
folyamatos felkészítést, 

• A  társszervekkel  és  a  civil  szervezetekkel  való  együttműködésünk  finomítását, 
érzékenyebbé tételét,

• A felderítési és nyomozati eredményességünk szinten tartását, főként a vagyon elleni 
bűncselekmények visszaszorítását, a közterület biztonságának javítását,

• Az Európai Unió által elvárt minőségi bűnüldözési munka végzését,
• A Schengeni normák ismeretének szinten tartását,  fejlesztését,  az e témában várható 

ellenőrzésekre történő felkészülést,
• A közterületek biztonságának fokozását. 

Püspökladány, 2013. május 7.

dr. Tóth Ferenc r. alezredes
    mb. kapitányságvezető 
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2. napirendi pont
Beszámoló a település szociális és gyermekjóléti ellátó rendszeréről 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti  a napirendi pontot. Átadja a szót Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető 
asszonynak.
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Köszönti  a  Képviselő-  testület  tagjait.  Megköszöni,  hogy  támogatták  polgármester  úr 
indítványát a napirendi pontok módosításával. Gyermekjóléti szolgálattal kezdi beszámolóját. 
Elmondja, hogy tavaly 15 gyermeket emeltek ki a családjukból. 21 gyermekről kaptak jelzést 
aki  valamilyen  bántalmazásnak  elhanyagoltságnak  volt  áldozata.  Ez  nem  csak  Bárándra 
jellemző.  Nem  a  száma  nőtt  meg  az  eseteknek,  hanem  többet  tudunk,  ez  talán  a 
jelzőrendszernek is köszönhető. Újszerű dolog volt 2012-ben, hogy kaptak olyan jelzést ahol 
szülőket bántalmaztak.  
Házi segítségnyújtással kapcsolatban leírta, hogy egy dinamikusan fejlődő szolgáltatás van it 
Bárándon.  Egyre  idősebb  korosztályt  gondoznak  a  munkatársai,  egyre  több  órában. 
Megköszöni Dr. Úrék munkáját.
Jelzőrendszeres gondozással kapcsolatban általánosságban a társulás keretén belül csökkent a 
kihelyezett jelzőkészülékek száma, itt Bárándon viszonylagosan ugyanannyi ellátott igényelte 
a szolgáltatást  mint  ahányan visszamondták.  Elgondolkodtató,  hogy 5 ember a településen 
azért kérte a jelzőkészülék megszüntetését, mert nem tudta fedezni a szolgáltatás költségét. 
Vásároltak  10  mobil  készüléket,  benyújtottak  a  minisztérium felé  egy olyan  igényt  hogy 
szeretnének vásárolni 10 új egységet.
A támogató szolgáltatás szintén dinamikusan fejlődik. Bárándon egyre többen veszik igénybe, 
33 főt gondoznak Bárándon támogató szolgáltatás keretében.
Összegzésként elmondja, hogy ebben az évben is visznek 10 hátrányos helyzetű gyermeket 
nyaralni. Idős korosztálynak programot szerveznek. Megköszöni hogy meghallgatták. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az ideiglenes hatályú elhelyezések száma 2012-ben volt a legmagasabb a település életében. 
Bízik  benn  hogy  a  2013.  évben  nem  lesz  ilyen  jelentős  mértékű.  Szociális  étkeztetéssel 
kapcsolatosan,  mindenki  elfogadta  azt  a  formát,  amiben  az  étkeztetés  működik.  Örömteli 
hogy a jelzőrendszeres szolgáltatást igénybe veszik. Az ellátotti létszám is folyamatosan nő. 
Megköszöni a támasz dolgozóinak a munkáját. Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Késmárky – Kodak András 
Jó az együttműködés  a támasz dolgozóival.  Új szolgáltatók is  beléptek,  nem lehet-e hogy 
azért  csökkent  azoknak  a  száma,  akik  a  jelzőrendszeres  szolgáltatásba  szeretnének 
bekapcsolódni,  mert  más szolgáltatóhoz tartoznak? Milyen kapcsolat  van a két szolgáltató 
között? Vannak-e továbbképzések?
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
A  másik  szolgáltatóval,  aki  jelen  van  a  településen  nincs  semmilyen  kapcsolatunk.  A 
képzésük elavult.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e további kérdés, hozzászólás?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megköszöni  a  beszámolót  és  a  munkát.  Megjegyzésként  elmondja,  hogy jókor  és  időben 
léptek, akik annak idején arról döntöttek hogy ilyen feladatokat is el kell látni egy településen.
Erdős Zsolt képviselő
Megköszöni a támasz összes dolgozójának az alázatos és segítőkész munkáját. Úgy gondolja 
a jövőben is lesz rá igény.
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Hasonlóan  sikeres  és  eredményes  munkát,  együttműködést  kíván.  Megkérdezi  ki  az  aki 
egyetért a beszámolóval?

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

79/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő – testülete  a 
Támasz  2012.  évi  gyermekjóléti  és  szociális  ellátó 
rendszeréről  szóló  beszámolóját  a  mellékletben  foglalt 
módon hagyja jóvá. 

Köszönetét  fejezi  ki  Kaszásné  Sarkadi  Anna 
intézményvezető  asszonynak,  Horgosi-Takács  Andrea 
szakmai egység-vezető asszonynak,  valamint  a Támasz 
Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  valamennyi 
munkatársának.

Felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Határidő: Azonnal

Melléklet:

Beszámoló a település szociális ellátó rendszeréről

A beszámoló célja

Eleget téve a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás 
Társulási  Megállapodás  8.7.  pontjában  foglaltaknak  az  alábbiakban  tájékoztatom  társult 
önkormányzatokat a társulás működésének 2012. évi szakmai munkájáról. 

Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata

Illetékességi  területén  gondoskodik  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 
többször módosított 1993. évi III törvény ( továbbiakban: Szt) alapján

• étkeztetésről,
• házi segítségnyújtásról,
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról,
• családsegítésről,
• nappali ellátásokról:

- idősek klubja,
- pszichiátriai betegek nappali intézménye,
- szenvedélybetegek nappali intézménye,

• támogató szolgálatról, 
• közösségi ellátásokról:

        - pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
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       - szenvedély betegek közösségi ellátása.

A gyermekek védelméről  és a gyámügyi  igazgatásról  szóló többször módosított  1997. évi 
XXXI törvény (továbbiakban: Gyvt) alapján

• gyermekjóléti szolgáltatásról,
• gyermekek napközbeni ellátásáról (bölcsőde).

Az intézmény ellátási területe

Kaba város, Báránd, Biharnagybajom és Sáp község közigazgatási területén a fent megjelölt 
valamennyi szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás.
Tetétlen község közigazgatási területén bölcsődei, szenvedélybetegek közösségi ellátása. 
Földes község közigazgatási területén pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása.
Sárréti  Többcélú  Kistérségi  Társulás  közigazgatási  területén  pszichiátriai  és 
szenvedélybetegek nappali ellátása.

Alaptevékenységen belüli főbb tevékenységek

Az Szt 62-ában meghatározott  étkeztetés keretében a szociális rászorultaknak, koruk, 
egészségi állapotuk miatt önmaguk és családjuk étkeztetéséről gondoskodni nem tudóknak a 
legalább napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása.

Az Szt 63 §-ában meghatározott házi segítségnyújtás keretében biztosítja az alapvető 
gondozási,  ápolási  feladatok  elvégzését,  az  önálló  életvitel  fenntartásában  az  ellátott  és 
lakókörnyezete  higiéniás  körülményeinek  megtartásában  való  közreműködés,  a 
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, elhárításában való segítségnyújtás. 

Az  Szt  64  §-ában  meghatározott  családsegítés  keretében  biztosítja  a  szociális, 
életvezetési  és  mentálhigiénés  tanácsadást,  családgondozást,  veszélyeztetettséget  és  a 
krízishelyzetet  észlelő  jelzőrendszer  működtetését,  civil  kezdeményezések  elősegítését, 
családokon  belüli  kapcsolaterősítést  szolgáló  közösségépítő,  családterápiás,  mediációs 
programokat, szolgáltatásokat.

Az  Szt  65.  §-ában  meghatározott  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  keretében 
biztosítja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a 
segélyhívó  készülék  megfelelő  használatára  képes  időskorú  vagy  fogyatékos  személyek, 
illetve  pszichiátriai  betegek  részére  az  önálló  életvitel  fenntartása  mellett felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátást. 

Az  Szt.  65/A. §-ában  meghatározott  közösségi  ellátások  keretében  biztosítja  a 
lakókörnyezetben  történő  segítségnyújtást  az  önálló  életvitel  fenntartásában,  a  meglevő 
képességek  megtartását,  illetve  fejlesztését,  a  háziorvossal  és  a  kezelőorvossal  való 
kapcsolattartás  révén  a  szolgáltatást  igénybe  vevő  állapotának  folyamatos  figyelemmel 
kísérését, a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi vagy 
egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kisérését, 
megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

Az  Szt.  65/C.  §-ában  meghatározott  támogató  szolgáltatás  keretében  biztosítja  a 
fogyatékos  személyek  lakókörnyezetben  történő  ellátását,  elsősorban  a  lakáson  kívüli 
közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a 
lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.  

Az Szt.  65/F.  §.  (1)  bekezdés  a.)  pontjában meghatározott  nappali  ellátás  keretében 
biztosítja  a  hajléktalan  személyek  és  elsősorban  a  saját  otthonukban  élő,  tizennyolcadik 
életévüket  betöltött,  egészségi  állapotuk  vagy  idős  koruk  miatt  szociális  és  mentális 
támogatásra  szoruló,  önmaguk  ellátására  részben képes  személyek  részére a  lehetőséget  a 
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napközbeni  tartózkodásra,  társas  kapcsolatokra,  valamint  alapvető  higiéniai  szükségleteik 
kielégítésére, továbbá igény szerint meg kell szervezni  az ellátottak napközbeni étkeztetését.

A  Gyvt  38-40  §-ában  meghatározott  gyermekjóléti  szolgáltatás  olyan,  a  gyermek 
érdekeit  védő  speciális  személyes  szociális  szolgáltatás,  amely  a  szociális  munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, 
családban  történő  nevelkedésének  elősegítését,  a  gyermek  veszélyeztetettségének 
megelőzését,  a  kialakult  veszélyeztetettség  megszüntetését,  illetve  a  családjából  kiemelt 
gyermek visszahelyezését.

A Gyvt 41-42/A. §-ában meghatározott gyermekek napközbeni ellátásaként a családban 
élő  gyermekek  életkorának  megfelelő  nappali  felügyeletét,  gondozását,  nevelését, 
foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, 
nevelői,  gondozói  munkavégzésük,  munkaerőpiaci  részvételt  elősegítő  programban, 
képzésben való részvételük,  betegségük vagy egyéb ok miatt  napközbeni ellátásukról nem 
tudnak  gondoskodni.  A  napközbeni  ellátás  keretében  biztosított  szolgáltatások  időtartama 
lehetőleg  a  szülő  munkarendjéhez  igazodik.  A  feladat  ellátása  napos  bölcsőde  keretében 
történik. Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása.

Gyermekjóléti Szolgálat

Személyi feltételek
 Szoboszlai-Rácz Edit családgondozót GYED ideje alatt Kiss Lászlóné helyettesítette. 
Szoboszlai-Rácz Edit szakirányú végzettséggel rendelkezik: szociális munkás szakon végzett. 
Kiss Lászlónénak nem volt szakirányú végzettsége.

Szakmai tevékenység
A  gyermekjóléti  szolgálat  alapellátás  keretében  16  családban  38  gyermeket, 

védelembe  vétel  keretében  6  családban  16  gyermeket  gondozott.  Ideiglenes  hatállyal  11 
gyermek  került  elhelyezésre  ennek  okai  bántalmazás,  súlyos  szülői  elhanyagolás, 
hajléktalanság.  Ebből  1  esetben  a  gyermek  saját  maga  kérte  az  ideiglenes  hatályú 
elhelyezését, 1 esetben pedig az édesanya is ment a gyermekekkel, gyakorlatilag így tudtuk a 
családot  kimenteni  a  bántalmazó  apa  agressziójából.  Szolgálatunk  7  átmeneti  nevelt 
gyermekkel tart kapcsolatot, ez 2 családot érint. 18 gyermeket láttunk el tanácsadás keretében.

A  kezelt  probléma  típusa  szerint  általában  családi  konfliktus,  anyagi  probléma, 
családon  belüli  bántalmazás  –  elhanyagolás  az  ok.  A jelzőrendszeri  tagoktól  23  jelzést 
kaptunk a tavalyi évben. A jelzések többségét közoktatási intézményektől, állampolgároktól, 
illetve  más  gyermekjóléti  szolgálattól  kaptuk.  Gyakori  sajnos  a  bántalmazás  és  az 
elhanyagolás.   2  gyermek  esetében  fizikai  bántalmazással,  9  gyermek  esetében  lelki 
bántalmazással találkoztunk. 10 gyermeknél fizikai elhanyagolásról, 2 gyermek esetén lelki 
elhanyagolásról  beszélhetünk.  Sajnos  a  tavalyi  évben  is  találkoztunk  szexuális 
bántalmazással.  Az  ügyben  rendőrségi  feljelentés  is  keletkezett.  2011-ben  szolgálatunk 
feljelentést tett szexuális bántalmazási ügyben egy szülő ellen, a tavalyi évben már született is 
elmarasztaló jogerős ítélet az apa ellen. Több alkalommal találkoztunk azzal a problémával, 
hogy  lakosok  bejelentést  tesznek  a  Gyermekjóléti  Szolgálatnál,  miszerint  egy  ismerősük 
bántalmazza a gyermekét. A vizsgálat eredménye több alkalommal azt mutatta, hogy semmi 
jele  nincs  bántalmazásnak,  csak  a  felek  közötti  rossz  viszony,  sokszor  a  rosszindulat  a 
bejelentés  oka.  A Szolgálatnak  kötelessége  kivizsgálni  minden  jelzést  (még  azt  is  amely 
névtelenül érkezik), de ezek a bejelentések a tényleges munkától veszik el a családgondozó 
idejét, figyelmét.

A családgondozás során gyakran együttműködik a családgondozó a közösségi ellátás 
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gondozójával.  A tapasztalat  azt  mutatja,  hogy így  gyakrabban  érünk  el  eredményeket.  A 
közösségi gondozó a szülőket a szenvedélybetegségük leküzdésében – kezelésében támogatja, 
míg  a  családgondozó  a  gyermekkel  kapcsolatos  problémákkal  foglalkozik.  Az  együttes 
támogatás látható sikerekhez vezet.

Programok
– 2012.  májusában  meghívást  kaptunk  a  Gyermekétkeztetési  Alapítványtól  a 
paprikáskrumpli  főző  versenyre,  amelyet  a  Budapesti  Vidámpark  területén  tartottak.  A 
rendezvényre Kaba – Báránd – Sáp – Biharnagybajom területéről 30 gyermeket vittünk. A 
rendezvény  ideje  alatt  egész  nap  ingyen  vehették  igénybe  a  gyermekek  a  Vidámpark 
szolgáltatásait.
– Pályáztunk  az  Erzsébet  program  keretében  a  „Mesés  nyár  vár  ránk”  elnevezésű 
táborra, amelyet sikeresen meg is nyertünk, így a 10 gyermekkel mehettünk el Csopakra a 
Balaton partra. A táborban 5 bárándi gyermek vett részt.  A gyermekek utazási költségeit a 
Képviselő Testület jóváhagyásával az Önkormányzat fizette ki.
– A Gyermekjóléti  Szolgálat  a  Családsegítővel  együtt  megszervezte  a  nyári  táborát, 
melyet intézményünk épületében és az udvarán tartottunk meg. Ezen naponta 20-25 gyermek 
vett részt.

Adományok
A Gyermekjóléti Szolgálat aktívan közreműködött a Penny market adományainak és a 

Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány adományainak kiosztásában.

Egyéb
Intézményünk  helyet  biztosít  szülő-gyermek  közötti  kapcsolattartáshoz.  A 2012-es 

évben 2 családot érintett a kapcsolattartás.
  Kaba Város Önkormányzatának „Mikrotérségi áldozatsegítő hálózat kialakítása” című 

pályázatának keretében az adott évben a családgondozók, jelzőrendszeri tagok elsősorban az 
áldozattá  válás  megelőzése  céljából  közös  tréningeken,  tapasztalatcserén  és  előadásokon 
vettek részt. 

Étkeztetés

Tárgyi feltételek 
Az intézmény bárándi telephelye melegítőkonyhával és ebédlővel rendelkezik. Az ételt 

a közcélú foglalkoztatottak és a nappali ellátáson dolgozók hozzák át a bennétkezők és az 
ebédet hazahordók számára, míg a  kiszállítást igénylőknek a házigondozók és a megbízási 
díjas  gondozók szállítják kerékpárral  az  ételt  a  lakásokra.  2012.  év végén elkészült  az  új 
ételszállító  kocsi,  ami  nagy  segítséget  jelentett  az  étel  konyháról  való  átszállításában.  A 
konyhán  foglalkoztatott  dolgozók  védőruhával  el  vannak  látva.  A  gondozók  szolgálati 
kerékpárral  rendelkeznek,  az  intézményben  rendelkezésre  áll  számítógép,  internet 
hozzáféréssel.

Személyi feltételek
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat Palásti Ildikó (korábban: Törökné Gáll Judit) 

közösségi gondozó és Nagy Lajosné  szociális gondozó látja el,  napi munkája mellett.  Fő 
feladatuk az, hogy a konyha felé leadják a napi megrendeléseket, egyeztessék a konyhával a 
havi ételadag mennyiségét, vezessék az ellátottak összesítőjét, kiszámolják a fizetendő havi 
térítési díjat, és gondoskodjanak annak beszedéséről. Felveszik a beérkező kérelmeket, iktatás 
után átjuttatják Kabára. A napi jelentéshez adatot szolgáltatnak.
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A társulásban  részt  vevő  településekről  (Kaba,  Báránd,  Biharnagybajom,  Sáp)  a 
székhelyre  beérkező  dokumentumokat  (összesítő  lap,  igénybevételi  napló,  havi  konyhai 
egyeztető)  adatokat  Bujákiné  Békési  Erika  szociális  segítő  ellenőrzi,  összesíti.  Az 
intézményvezetővel való egyeztetés után elkészíti - az összes telephelyre vonatkozóan kb. 350 
fő – a jogosultság megállapításáról szóló megállapodásokat, értesítéseket,  megszüntetéssel 
kapcsolatos dokumentációt. Az új ellátottat, a felvételt megelőzően személyesen felkeresi az 
otthonában, ahol szükséges személyes adatok rögzítésén túl, beszerzi a rászorultságot igazoló 
iratokat,  megismeri  a  kérelmező élethelyzetét.   A térítési  díj  változása  esetén  elkészíti  az 
összes ellátott értesítését. 
 Figyelemmel  kíséri  a  hátralékok  alakulását,  3  havi  hátralék  esetén  az  intézményvezetőt 
haladéktalanul értesíti. Negyedévente jelenti a hátralékok alakulását, a fizetési felszólításokat 
minden településre vonatkozóan megírja, havonta összesíti. 

A feladatellátás 2012. évi jellemzői
Étkeztetésben jelenleg 74 fő részesül Bárándon. A tárgyalt időszakban 21.876 adag 

étel került ellátottainkhoz. Az ellátottaink 5%-a az intézményben étkezett, 51%-a elvitellel, 
49%-a kiszállítással igényelte az ellátást. 
A 35 férfi közül 14 fő; a 37 nő közül 32 fő 65 év feletti, közülük 3 fő elmúlt 90 éves. 
Jövedelmi adatok: ellátottaink 15%-ának havi jövedelme (7 fő) a nyugdíjminimumot sem érte 
el.  16 fő jövedelme 100.000.-  Ft feletti,  az  ellátottak több mint  fele  fizeti  a legmagasabb 
térítési díjat.
Az étkeztetést igénylők száma a településen az elmúlt évben csökkent. 

2012. második felében 7 alkalommal osztottunk élelmiszeradományt az ellátottaink számára, 
joghurtot, túrót, juhtúrót, nápolyit, salátát, felvágottat, camemebert sajtot kaptak.

Összegzés 
A  226/2006-os  kormányrendelet  alapján  egy  elektronikus  nyilvántartásba  kell  az 

igénybe vevőket naponta jelentenünk. A nyilvántartás 2012. július 01-jétől „éles”, ez képezi 
az alapját az önkormányzat állami normatív támogatásra való jogosultságának.
A TEVADMIN rendszer  bevezetését  egy  újabb teherként  fogadtuk,  de  használata  közben 
kiderült,  hogy  nagy  segítséget  jelent  a  nyilvántartás,  az  adatok  pontosabb  vezetése 
szempontjából, illetve a hó végi adagszámok egyeztetésénél. 
2012-ben került át minden étkező iratanyaga a bárándi telephelyről Kabára, azóta az iratok a 
székhelyen vannak tárolva, kezelve. 
Folyamatos  az  információáramlás  a  telephely  és  a  székhely  között,  ami  az  új  ellátottak 
felvétele, megszűnések szempontjából nagyon fontos. Mindkét bárándi kolléganőre jellemző, 
hogy bármiben elbizonytalanodnak, vagy étkeztetéssel kapcsolatos dolog jut a tudomásukra 
azonnal kérdeznek, illetve tájékoztatnak bennünket. 
Tapasztalatunk, hogy a bárándi telephelyen a különböző szakfeladatok dolgozói hatékonyan 
tudnak  együtt  dolgozni,  segítik  egymás  munkáját.  Számunkra  ez  a  térítési  díjak 
felülvizsgálatakor  a  jövedelemnyilatkozatok,  jövedelemigazolások  beszerzésekor  vált 
nyilvánvalóvá, amikor a dolgozók nem nézték, hogy ki milyen ellátásban részesül, melyik 
dolgozónak ki az ellátottja, hanem az a közös cél vezérelte őket, hogy rövid időn belül hajtsák 
végre a feladatot. 
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Házi segítségnyújtás

Személyi feltételek
4 fő állású házi  gondozó (Juhos  Imréné,  Katona Antalné,  Takács Mariann,  Partiné 

Lovász Andrea) és 4 fő tiszteletdíjas gondozó látja el a házi segítségnyújtás feladatát. Mind a 
négy  fő  állású  dolgozó  szakképzett,  a  tiszteletdíjas  gondozók  közül  1  főnek  van  meg  a 
szükséges szakképesítése. 1 fő gondozó 9 ellátottról gondoskodik, táppénz-szabadság idején 
egymást helyettesítik.

Tárgyi feltételek
A gondozók  az  intézményen  belül  egy  irodát  használnak  több  kollégával  együtt. 

Rendelkezésükre  áll:  kerékpár,  mobiltelefon,  fénymásoló,  fax,  védőruha.  A gondozónők 
minden évszakban kerékpárral közlekednek, mely elől-hátul kosárral  felszerelt.

Ellátottak számának alakulása
2012. december 31-én az ellátottak száma 57 fő, tárgyév folyamán ellátásba vettek 29 

fő, tárgyév folyamán az ellátásból kikerültek száma 13 fő volt. Az ellátottak megoszlása a 
következő: férfi 23 fő, (40-59 éves: 4 fő, 60-64 éves: 2 fő, 65- 69 éves: 5 fő, 75-79 éves: 4 fő, 
80- 89 éves: 7 fő, 90- x éves: 1 fő), nő  34 fő ( 40-59 éves: 2 fő, 60- 64 éves: 2 fő, 65- 69 éves: 
1 fő, 70-74 éves: 7 fő, 75-79 éves: 7 fő, 80-89 éves: 12 fő, 90 -x éves: 1 fő).  

Gondozási munka
Az ellátottak egészségi állapota és megállapított gondozási szükséglete határozza meg 

a   lakásban  elvégzett  tevékenységet.  A legfontosabb  ápolási-gondozási  tevékenységek  a 
településen:
– mosdatás, fürdetés, pelenkázás,
– reggeliztetés, ebédeltetés,
– takarítás, fűtés, tüzelő beszerzése,
– gyógyszer kiíratása, kiváltása, ellátott részére történő gyógyszeradagolás,
– ebéd házhoz szállítása,
– bevásárlás, hivatalos ügyek intézése,
– szükség eseten orvos házhoz hívása.

Gondozási szükségletek megoszlása: 23 fő 1 óra, 3 fő 2 óra, 3 fő 3 óra. 
A  házi  gondozók  munkáját  a  vezető  gondozó  fogja  össze.  Lehetőség  szerint  a  házi 
gondozókkal együtt lakásukon keresi fel az ellátást igénylőket, hogy az egészségi, fizikai és 
mentális állapotának legoptimálisabb ápolási-gondozási feladatokat nyújtsák.
A házi segítségnyújtás adta lehetőségeket elsősorban az idősebb korosztály, az egyedül élők, 
vagy  egészségi  okok  miatt  rászorulók  veszik  igénybe,  ők  vagy  a  hozzátartozó 
kezdeményezésére. A feladatellátás során gyakran tapasztalható, hogy az idős, egyedül élő, 
családjától távol élők ellátása esetén a hozzátartozók szerepét is a házi gondozók töltik be.  Jó 
lenne, ha a házi gondozók mentális gondozásra (kedélyállapot javítása, pozitív gondolatok 
erősítése,  elmagányosodás  megakadályozása),  több időt  fordíthatnának,  illetve  az  indokolt 
esetben gondozási tevékenységnek lenne minősítve. 

2012-ben az összes telephely házigondozási munkáját figyelembe véve a legnagyobb pozitív 
irányú  elmozdulása  Bárándon  volt.  A  gondozók  hozzáállásának,  odafigyelésének,  napi 
munkájának  köszönhetően  az  ellátotti  létszámuk  dinamikusan  nőtt.  Az  ellátottak 
megelégedettségét folyamatos visszajelzések igazolják.
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi feltételek
Név Alkalmazás módja, beosztás Szakképzettség

Partiné Lovász Andrea tiszteletdíjas alkalmazott szociális gondozó és ápoló
Bodnár Molnár Csilla tiszteletdíjas alkalmazott szakképzettséggel nem 

rendelkező

Tárgyi feltételek
2db, a segélyhívások kezelésére alkalmas mobiltelefon készülék,  2db korszerűen felszerelt 
egészségügyi táska, kerékpár, szükség eseté személygépjármű.

Ellátásban részesülők száma, segélyhívások összesítése
2012-ben  összesen  49  fő  vette  igénybe  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást 

Bárándon, ebből 6 főnél került új készülék kihelyezésre. (Az ellátottaink közül továbbá 10 fő 
vette igénybe intézményünktől a házi segítségnyújtással kapcsolatos szolgáltatásainkat is.) 
49 esetben fogadtunk tényleges segítségnyújtást igénylő riasztást. Kollégáink gyors helyszínre 
érkezése (5-15 perc), és lélekjelenléte számos esetben tragédiák bekövetkezését előzte meg.
Egy esetben például egy idősebb, hölgy agyvérzést kapott, s még éppen annyi ereje maradt, 
hogy négykézláb a riasztást leadó órához kúszott, s így kért segítséget. 
Továbbá volt,  akire  a  segélyhívó  jelzés  fogadása után eszméletlenül  találtak  rá.  Az illető 
hölgy hirtelen infarktust kapott, s csak éppen annyi ideje maradt az eszméletvesztésig, hogy a 
vészjelzést leadja.
Rendszerünk működését a 2012-es évben is folyamatosan ellenőriztük, figyelemmel kísértük. 
Ennek érdekében 98 tesztriasztást végeztünk el.

Az ellátást igénybevevők szociális rászorultságának megoszlása 
Az  ellátottak  szociális  rászorultságának  összetétele  a  korábbi  évekkel  megegyező 

paramétereket  mutat.  Igénybevevőink  legnagyobb  számban  az  egyedül  élő,  65  év  feletti 
személyek  közül  kerülnek  ki.  Őket  megoszlásban  a  kétszemélyes  háztartásban  élő,  65 év 
feletti, illetve a súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személyek követik.
5 fő, súlyos fogyatékosságára való tekintettel vette igénybe szolgáltatásainkat, míg egy 65 év 
alatti, fiatalkorú személynek pedig speciális egészségügyi problémái miatt biztosítottunk ezt 
az ellátási formát.

Az ellátásból történő kikerülés okai
Az  ellátásból  történő  kikerülés  okai 
2012.évben

Az ellátásból kikerült személyek száma (fő)

saját kérésére 5
elhalálozás 3

Összesen 8

30



Családsegítő Szolgálat

Személyi feltételek
1 fő szociális munkás végzettségű családgondozó (Horgosi-Takács Andrea) látta el a 

szakmai  munkát,  aki  egyben  ellátta  a  vezető  családgondozói  teendőket  is.  Végzettsége: 
általános szociális munkás.

Forgalmi adatok
Az éves forgalom 934.  A hozott problémák szempontjából általában foglalkoztatással 

kapcsolatos- és anyagi problémákkal kereték meg Szolgálatunkat az ügyfelek. Továbbra is 
nagyon sokan kérik segítségünket ügyintézésben (nyugdíjügyintézés, családi pótlék, GYES 
igénylés  stb)   és  információ  nyújtásban.  Gyakran  kell  segítséget  nyújtani  hivatalos  iratok 
értelmezésében is illetve részletfizetési kérelmek írásában. Ügyfeleink többsége álláskereső 
vagy inaktív,  iskolai  végzettség szempontjából  pedig szakmunkás vagy annál  alacsonyabb 
végzettséggel rendelkezik.

Családgondozás
2012-ben 6 család gondozását végeztük. Két család esetében az anya analfabéta, így 

mindennapi  ügyintézésben  is  segítséget  igényeltek,  3  családban  egyedülálló  ellátatlan 
személyek  segítése  volt  a  cél.  1  család  esetében  bántalmazás  volt  a  probléma,  ebben  az 
ügyben  a  hozzátartozók  közötti  erőszak  miatt  alkalmazható  távoltartásról  szóló  2009.  évi 
LXXII. törvény előírásainak megfelelően a Püspökladányi Városi Gyámhivatal felé jelzéssel 
éltünk.

Aktív korúak ellátásában részesülő ügyfelekkel folytatott munka
70 fő rendszeres szociális segélyes működött együtt a Családsegítő Szolgálattal.  Az 

együttműködéssel  nem  volt  semmilyen  probléma.  Csoportfoglalkozásokat  is  tartottunk 
részükre: 3 önsegítő csoport  működött.  Ezeken a csoportfoglalkozásokon 5-7 fő vett  részt 
alkalmanként, minden csoportfoglalkozás 5 alkalomból állt. Decemberben rendőrségi előadást 
is  szerveztünk  a  Szolgálattal  együttműködő  rendszeres  szociális  segélyeseknek,  ezen  az 
előadáson 24 fő jelent meg.

Adományszervezés
– A  Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány  pályázat  útján 130 családnak osztott 
vetőmagot, tyúkot, előnevelt csirkét vagy napos kacsát, tápot, illetve aki kérte kerítésdrótot is 
kaphatott. Az osztás koordinálását - lebonyolítását  intézményünk végezte. A programba való 
bekerülés  feltétele  az  volt,  hogy  a  család  részesüljön  rendszeres  gyermekvédelmi 
támogatásban.  A pályázat  fontos kikötése volt,  hogy minden olyan családnak részt  kellett 
vennie  a  programban,  aki  ebben  az  ellátásban  részesül.  A program véleményünk  szerint 
sikeres volt, hiszen sok olyan család is elkezdett kertészkedéssel és állattartással foglalkozni, 
akiknek eszébe sem jutott  volna.  Több családnál tapasztaltuk,  hogy a kapott  állatok mellé 
vettek  is  újabb  állatokat.  A családlátogatások  során  a  családok  büszkén  mutatták  meg  a 
kiskerteket illetve az állataikat.  A pályázat lezárása után egy nyomonkövetéses vizsgálatot 
kellett  végeznünk,  ahol  kiderült,  hogy  többen  tartottak  meg  állatokat  szaporítás  céljából, 
többen tartottak meg tyúkokat, hogy mindig legyen friss tojása a családnak.
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– A penny market jóvoltából az alábbi adományokat kaptuk:

dátum Kiosztott adomány mennyiség
2012-06-14 Felvágott 176 db

Görög joghurt 348 db
Aktívia 716 db
Krémtúró 62 db
Camambert sajt 138 db

2012-09-13 Epres danone actimel 384 db
2012-09-27 Wafel citromos nápolyi 608 db
2012-10-12 Túró 672 db

Joghurt 288 db
2012-10-30 Wafel citromos nápolyi 864 db

Krémtúró 480 db
Joghurt 360 db
Mazsolás krémtúró 696 db

A  pennys  adományokat  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  valamelyik 
szolgáltatását  igénybe vevő ellátottjai  között  osztottuk szét minden alkalommal.  A joghurt 
adományból több alkalommal osztottunk az óvodás gyermekek részére is, ebben sokat segített 
az óvodavezető pozitív és rugalmas hozzáállása. 
Közreműködtünk  abban,  hogy  Dr.Késmarky-Kodak  András  háziorvos  adománya  a 
rászorulóknak ki legyen osztva. 
 
Egyéb
– A Gyermekjóléti  Szolgálattal  közösen a  nyáron is  megszerveztük a  szokásos  nyári 
táborunkat, ahol naponta 20-25 gyermek vett részt.

– A  Családjainkért  Alapítvány  kiírásában  „E-ON  áramszámla  hátralékrendezés” 
témájában  több családot segítettük a pályázat megírásában. Közülük 6 család nyerte meg a 
jogot,  hogy  a  hatalmas  felhalmozódott  tartozásához  pénzbeni  segítséget  kapjon  illetve  a 
fennmaradó  összeget  részletekbe  fizethesse.  A  nyertes  családok   folyamatosan 
együttműködtek a családsegítő szolgálattal. Havonta hozzák befizetett számláik bizonylatait, 
melyeket szkennelve küldtünk a program vezetőjének Budapestre.
– 40  esetben   működött  közre  a  családgondozó  átmeneti  segély  levásárlásában  a 
Képviselő-testület Oktatási és Szociális Bizottsága felkérésére.
– A Gyermekjóléti Szolgálattal közösen pályázatot nyújtottunk be táboroztatásra, így az 
Erzsébet program keretében 5 bárándi gyermeket vittünk el a Balatonhoz Csopakra egy hétre. 
A gyermekek utazási költségét a Képviselő-testület jóvoltából az Önkormányzat finanszírozta.

Összegzés
Sajnos egyre több az olyan család ahol  a szülők valamelyik tagja munkanélküli,  a 

családok  egyre  alacsonyabb  színvonalon  élnek  így  igyekszünk  minél  több  támogatási 
lehetőséget  megszerezni  számukra.  Folyamatosan  figyelemmel  kísérjük  a  pályázati 
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lehetőségeket, hogy ezzel is támogathassuk őket.

Nappali ellátást nyújtó intézményi szolgáltatások
Idősek klubja

Személyi feltételek
Nagy  Lajosné  2006.  december  01-jétől  teljes  munkaidőben,  határozatlan  idejű 

munkaszerződéssel  foglalkoztatott  munkavállaló.  A szakfeladat  munkáját  Hegedűs Zsoltné 
nappali ellátás vezető irányítja.
A vonatkozó jogszabályi előírásoknak a munkavállalói létszám megfelelő.

Idősek nappali ellátásának tárgyi feltételei
A bárándi  telephelyen külön foglalkoztató, pihenő áll az ellátottak rendelkezésére, az 

ebédlő a foglalkoztatóból nyílik, így a helyben étkezés kényelmesen megoldható.
A  szakfeladathoz  kapcsolódó  minimális  munkaruha  –  esőköpeny,  papucs  –  biztosított  a 
gondozó számára. Az ellátottak látogatásákhoz az intézmény szolgálati kerékpárt biztosít.
A foglalkoztatóban számítógép áll mind a gondozó, mind az ellátottak rendelkezésére internet 
elérhetőséggel,  a  bútorzat  mennyisége  és  minősége  megfelelő.  A  pihenő  szoba  az 
előírásoknak megfelelően szeparált, ággyal, fotellal, szekrénnyel berendezett. A foglalkoztató 
televízióval, rádióval felszerelt, a klubfoglalkozások idején igény szerint a melegítő konyha és 
az ebédlő használható. A gondozó munkáját telefon, fénymásoló, fax segíti.

Nappali ellátásban részesítettek adatai
Ellátottak száma 2011.12.31-én 30 fő
2012.év folyamán ellátásba vettek 3 fő
2012.év folyamán ellátásból kikerültek 3 fő
Ellátottak száma 2012.12.31-én 30 fő

2012.év  kiemelkedő  eseményei,  amelyek  a  mindennapi  tevékenységeken  –  szabadidős 
foglalkozás, kártya,  társasjáték, kézműves foglalkozás, beszélgetés, mentális gondozás - túl 
szerepeltek a klub programjaiban:
Farsangi  teadélután  (02.21.),  Nőnapi  köszöntés  (03.09.),  egész  napos  kirándulás 
Nyíregyházán (04.04.), Anyák napi rendezvény (05.02.), részvétel az óvodások gyermeknapi 
rendezvényén  (05.27.),  részvétel  az  általános  iskola  udvarán  megtartott  bolondballagáson 
(06.15.), szalonnasütés (06.28.), Falunap – Kenyér fesztivál (07.07.), Nyári tábor gyerekeknek 
és felnőtteknek ; Erdei Sándorné – kalauzolás az állatok világába című előadás (07.16. – 20.), 
Kiscsillag  születik  –  játékos  vetélkedő  gyerekeknek  és  felnőtteknek,  közös  bográcsolás, 
vendég:  dr.  Kovács Miklós polgármester  úr,  Nagyboldogasszony napja – vendég:  dr.Móri 
Antal táltos (08.16.), szalonnasütés (09.18.), Aranyősz fesztivál Sápon ( 10.09.), Mikulás az 
óvodában (12.06.), Karácsonyi ünnepség-Lucázás az óvodásokkal (12.13.).
Az intézményhez érkező adományok szétosztásában aktív közreműködés.

Összegzés
2011.  novemberével  kezdődően  birtokba  vette  az  intézmény  a  kialakított  melegítő 

konyhát,  mely a  mindennapi  munkaszervezés  terén új  kihívások elé  állította  a  kollégákat. 
Nagy Lajosné lett  a felelőse az ételek  kiadagolásának,  a konyháról  történő szállításnak,  a 
melegítő konyha szabályos működtetésének. Mind az ellátottak, mind a dolgozók részéről a 
kezdeti ellenállás 2012. évre megszűnt. Nagy Lajosné kapta meg feladatként a térítési díjak 
beszedését is. 
A gondozó a reá bízott feladatokat pontosan végezte, de ezek a plusz elfoglaltságok a klubban 
folytatott munka rovására mentek, így 2013. márciusától az étkezéssel kapcsolatos munkák 
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alól  mentesítve  lett  a  dolgozó,  azzal  a  feltétellel,  hogy  az  idősek  klubjában  látványos 
változásokat hoz. 
Az ellátotti dokumentáció vezetése megfelelő, javításra-fejlesztésre szorul a klubtevékenység. 
Több rendszeres program szükséges, akár igényfelmérés alapján is. Kihasználatlan lehetőség, 
hogy a telephelyen helyben van a támogató szolgálatnak gépkocsija, így olyan klubosokat és 
látogatókat is be lehetne szállítani, akik önmaguk csak nehezen tudják mindezt megoldani. Az 
ellátottak által az intézményben eltöltött időt növelni kell. 
Az  ellátottak  rendszeres  lakáson  történő  látogatását  a  napi  munkatevékenységbe  be  kell 
iktatni.

Támogató Szolgáltatás

Tárgyi feltételek
A Támogató Szolgálat akadálymentes irodával rendelkezik a központi és a nyitva álló 

helységek esetében is. Az intézmény rendelkezik egy Ford Transit 9 személyes kisbusszal, 
amit  akadálymentesítettünk  /4+3  pontos  rögzítés,  kazettás  lépcső/,  alkalmassá  tettük 
kerekesszék  szállítására.   Ezenkívül  két  Suzuki  Wagon  R+  típusú  4  személy  szállítására 
alkalmas   személygépjármű,  melyek  közül  az  egyik  a  bárándi  telephelyen  áll 
rendelkezésünkre. A gépkocsivezető és az ellátottak testi épsége a gépkocsik műszaki állapota 
miatt  nincs  veszélyben.  A kabai  sofőr  munkáját  két  közcélú  foglalkoztatott  segíti  (1-1  fő 
Kabán  és  Bárándon).  A Ford  elsősorban   mozgásában  fogyatékos  személyek  szállítására 
hivatott, a másik két személygépkocsi pedig a látás, hallás és értelmi fogyatékosok részére 
van fenntartva.
A személyi segítők rendelkezésére áll egy-egy jól felszerelt kerékpár, esőkabát. 

Személyi feltételek
Szolgálatunktól az elmúlt év folyamán egy szakember távozott, aki vezetői pozícióban 

volt (Szilágyi Jánosné). A vezetőváltás zökkenőmentesen zajlott le, köszönhetően a régi és az 
új vezető heteken át tartó párhuzamos munkavégzésének.  Az ellátási területeken továbbra is 
egy fő szolgálatvezető látja el a vezetői feladatokat (Széplaki Timea), aki szociálpedagógus 
végzettséggel  rendelkezik,  a  támogató  szolgálat  vezetői  szakképesítésének  elvégzése 
folyamatban van. Bárándon egy fő személyi segítő végzi a gondozási- ápolási tevékenységet, 
aki szociális gondozói és ápolói végzettséggel rendelkezik (Szegedi-Szabó Adrienn). 

Támogató szolgálat mutatószámai
2012.  évre  vállalt  feladatmutató  összesen:  4150  feladategység,  ebből  szállító 

szolgáltatásra vállalt feladatmutató: 1938, személyi segítésre vállalt feladatmutató: 2212.
Az éves teljesített feladatmutatónk összesen: 6108,1161 Fe. Szállításban: 2751 feladategység, 
amely  13.755  km-nek  felel  meg.  Személyi  segítésben:  3258,6661 feladategység,  amely 
összesen 195.519 szociálisan rászorult személyek segítésével töltött percet takar.

Az ellátottak megoszlása telephelyenként, nemenként és sérülés-típusonként

2011. 2012.
Összes ellátott: 16 fő 17 fő

neme 4 fő férfi 12 fő nő 5 fő férfi  12 fő nő
        Sérülése
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mozgás 4 fő 4 fő 4  fő 5 fő
látás 0 fő 7 fő 0 fő 6 fő
hallás - - - -
értelmi 0 fő 0fő 1  fő 0 fő

halmozottan - 1 fő - 1 fő
Év közben megszűnt:     0 fő

A  2011-es  évhez  képest  az  ellátotti  létszám  nőtt,  a  segítettek  többsége  mozgásszervi 
fogyatékos,  1fő  halmozottan  fogyatékos  személy  áll  gondozásban  Szolgálatunknál.  A 
látogatások napi szinten történnek, szállításuk rendszeres.

Szociálisan nem rászorulók ellátása
Szociálisan  nem  rászorult  személyeket  orvosi  igazolás  alapján  szállítás  szolgáltatásban 
részesítjük,  2012.  évben  Kabán  összesen  85  főt,  Bárándon  40  főt,  Sápon  1főt  és 
Biharnagybajomban 3 főt regisztráltunk.
Támogató Szolgálatunk Kincstári ellenőrzésére 2012. július hónapban került sor.

Kirándulás 
2012 évben a Farkasszigetre rendeztünk kirándulást a közösségi ellátással összefogva.
Az  ellátottak  körében  új  barátságok  szövődtek  mind  a  telephelyeken  élő  fogyatékos 
személyek között, mind a más ellátásban lévő fizikailag ép ellátottaink között. Együtt főztek, 
énekeltek, vetélkedőn vettek részt illetve sétáltak.

Kapcsolatfelvétel együttműködő szervezetekkel
● szoros kapcsolatot  alakítottunk ki a debreceni,  berettyóújfalui  rehabilitációs  osztály 

orvosaival, dolgozóival,
● a debreceni Kenézy Kórház szociális munkásával,
● Bihari  Szociális  Nonprofit  Kft.  Idősek  Otthonával 

Hajdúszoboszlón,
● gyermek  és  háziorvosi  szolgálattal,  a  Védőnői 

Szolgálattal,
● a környék településeinek Támogató Szolgálataival.

Élelmiszeradomány
A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel való együttműködésünk keretében 2012. júniusa óta 
nagy mennyiségben kapunk tejtermékeket, kenyér- és pékárut, hús- és hentesárut, édességet a 
Penny Market áruház jóvoltából. Az adományok legalább havonta egy alkalommal érkeznek.

Segédeszközök
Mária Legáth, missziós és a svéd  Üdvhadsereg jóvoltából intézményünk több milliós értékű 
gyógyászati  segédeszközhöz  jutott  2011-ben,  ezeket  az  eszközöket  folyamatosan  a 
telephelyeinken  élő  rászoruló  fogyatékos,  mozgáskorlátozott  gyerekek  és  idős  emberek 
részére bocsátjuk ki.

Célok
Jövőbeni  célunk  felkeresni  a  telephelyeinken  élő  fogyatékos  személyeket  és  információt 
nyújtani számukra a szolgáltatásainkról, szükség esetén segítséget nyújtani a mindennapi élet 
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vitelében.    

Közösségi ellátások 

A közösségi  ellátásokra  az ellátási  és  finanszírozási  jogot  2012.  január  01-től  2014. 
december 31. napjáig ismét megnyertük a támogató szolgálathoz hasonlóan. 2012. évben 40 
feladatmutatót  teljesítését  és támogatását  határoztak meg a pszichiátriai  betegek közösségi 
ellátásában, szintén 40 feladatmutatót a szenvedélybetegek közösségi ellátásában. 

Bárándon 1 gondozó látja el a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek gondozását. 
2012-ben  személyi  változás  történt,  jelenleg  a  közösségi  gondozó  szociálpedagógus 
diplomával  és pszichiátriai  gondozó és koordinátor  képesítéssel  rendelkezik  (Törökné Gál 
Judit helyett Palásti Ildikó). A gondozó kerékpárral rendelkezik, valamint mindazon feltételek 
adottak, ami a munkavégzéshez szükséges (telefon, esőkabát, számítógép, internet, közösségi 
helység a foglalkozásoknak, beszélgetésnek). A koordinátor a telephelyekre szolgálati autóval 
jut el.

2012.  júliusban  a  Magyar  Államkincstár  ellenőrizte  a  közösségi  ellátás  2011.  évi 
munkáját, melyet rendben talált.

Az  együttműködésünk  egészségügyi  szervekkel  tovább  erősödött.  Képzésünk  során 
kértük, hogy gyakorlatunkat Berettyóújfalu pszichiátriai és addiktológiai osztályán tölthessük. 
Ennek köszönhetően megismertük a berettyóújfalui Védett szállót, 11 absztinens lakóját és a 
terápiás munkatársat. Nagyon tetszett az a segítségnyújtás, amit ott kapnak a szenvedélybeteg 
emberek. Szállást kapnak a két családi házban, ami alapítvány keretében működik, valamint 
többségük a kórház területén dolgozik, étkezik. Kevés albérleti díjat fizetnek. A feltétel az 
absztinencia  megtartása,  valamint  beilleszkedés  az  új  lakóközösségbe.  Találkoztunk  olyan 
lakóval,  aki  11 éve nem fogyaszt  alkoholt.  Szerettük volna ezt  a pozitív példát  bemutatni 
ellátottainknak.  Megszerveztük  Báránd,  Sáp,  Biharnagybajom  településen  az  érdeklődők 
számára  az  utazást  Kabára,  ahol  találkozót  szerveztünk  a  védett  szálló  lakóival. 
Ellátottainkkal  közös  főzést  szerveztünk,  majd  ebéd  után  baráti  beszélgetést 
kezdeményeztünk.  Bemutattuk  a  szállót,  majd  a  lakók  meséltek  leszokásukról.  A 
szenvedélybeteg közösségi és nappali ellátottaink szívesen mondták el tapasztalataikat, egyéni 
megküzdési technikájukat. A résztvevők nagyon jól érezték magukat. 

Későbbi  alkalommal  a  nyár  folyamán  a  Védett  szálló  lakói  visszahívták  az 
ellátottainkat, így személyesen is megismerték az intézmény működését.

Az ellátottak száma
Báránd település Pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása
Szenvedélybetegek közösségi 

ellátása
2011. december 31-én 10 12
2012-ben ellátásba vettek 2 2
2012-ben  ellátásba 
kikerültek

0 3

2012. dec. 31-én 12 11
ebből: -férfi 4 8
           -nő 8 3
Összes  ellátott  a 
szakfeladaton:

53 59

Szakmai munkánk bemutatása néhány eset leírásával
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Pszichiátriai  beteg ellátottunk kétségbe esve kért segítséget abban, hogy a Tigáz Zrt. 
500.000 Ft büntetést szabott ki rá, mivel a helyszíni ellenőrzés során megállapították, hogy 
hozzá nyúlt a mérőórához. Ezt nem ismerte el. Hosszas levelezés, többszöri telefonálás után 
engedtek  el  a  büntetésből,  valamint  részletfizetést  is  engedélyeztek.  Közben  az  Energia 
Hivatallal  is  felvettük  a  kapcsolatot,  akik  reagáltak  a  megkeresésre  és  kérték  az  üggyel 
kapcsolatos  iratokat.  Az  ígérettől  eltérően  a  tél  folyamán  kikapcsolták  a  fűtést,  amit 
reklamáltunk.   Néhány  napon  belül  örömmel  tájékoztatott  a  kliens  arról,  hogy  ingyen 
visszaszerelték az órát, valamint az addig befizetett büntetést is jóváírták. 

Pszichiátriai  beteg  ellátottunk  krízishelyzetbe  került,  elvesztette  édesapját,  égési 
sérüléseket szenvedett. Meglátogattuk a kórházban, majd a pszichiátriai gondozóba elkísértük. 
Házi segítségnyújtást  kértünk beteg édesanyjának.  Szerencsére ellátottunk állapotában nem 
történt visszaesés.

Több szenvedélybeteg kliens vett részt addiktológiai kezelésen, mivel a családra vagy 
magukra veszélyt jelentettek. Ilyenkor azonnali beavatkozás vált szükségessé. 

Egyéb tevékenységünk
2012-ben  Püspökladány  Farkas-szigetre  mentek  kirándulni  ellátottaink.  A  támogató 

szolgálat  ellátottjaival  együtt  babgulyást  és  kétféle  lecsót  főztünk  az  ellátottakkal  és  a 
munkatársakkal.  Ebéd  után  vetélkedőt  rendeztünk  Kaba,  Báránd,  Sáp,  Biharnagybajom 
ellátottjainak. Nagyon jól éreztük magunkat, sétáltunk, beszélgettünk, kellemesen elfáradtunk 
a nap végére. 

Bízunk benne,  hogy a  jövőben  emelik  a  finanszírozott  ellátottak  számát,  ezért  nem 
szeretnénk senkivel sem megszakítani az ellátást.

ÖSSZEGZÉS

A szakmai egységenként készült beszámolóból érzékelhető, hogy 2012 több változást 
hozott  az  intézmény  életében,  szakmai  munkavégzésében.  Olyan  vezetői  intézkedések 
történtek, amik jelentősen növelték:

- az intézmény így a telephelyek nyitottságát,
- szakmai munkánk színvonalát, 
- az ellátottak megelégedettségét, 
- az ellátotti létszámunkat,
- az észlelő - jelzőrendszer hatékonyságát,
- az  oktatási,  egészségügyi  intézményekkel,  rendőrséggel  történő  hatékony 

együttműködést.
Ezek az intézkedések a dolgozók részéről először nem voltak népszerűek, azonban az ennek 
köszönhető  eredmények,  pozitív  visszacsatolások,  értékelések,  elfeledtették  mindenkivel  a 
kezdeti ellenállást, hitetlenséget.

Kaba  Város  Önkormányzat  TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0032  „Mikrotérségi 
áldozatsegítő  hálózat  kialakítása”  című  pályázatnak  köszönhetően  egy  újfajta  kapcsolatot 
tudtunk  kiépíteni  a  jelzőrendszeri  tagokkal,  akik  a  pályázaton  belül  közös  tréningeken, 
tapasztalatcserén és előadásokon vettek részt. Ennek keretében a szakembereknek lehetőségük 
nyílt információszerzésre, ismereteik bővítésére, szakmai innovációjukra. A pszichológus által 
tartott tréningeken lehetőség nyílt a ventilálásra, szupervízióra, továbbá a jelzőrendszeri tagok 
szorosabb együttműködésére,  a tagok közötti  hatékonyabb kommunikáció fejlődésére is.  A 
pályázat által az intézményben lehetővé vált új szolgáltatások elérésének biztosítására, mint 
pszichológus  biztosítására  (csoportos  és  egyéni  tanácsadás,  foglalkozás  gyermekeknek), 

37



illetve ingyenes jogi segítségnyújtásra.

A további pályázataink az ellátottainkat segítették:
- Kirándulni  vittünk  gyerekeket  Budapestre,  nyaralni  voltunk  hátrányos  helyzetű 

általános iskolásokkal a Balatonnál. 
- Több  tíz  tonnányi,  egy-egy  alkalommal  akár  milliós  nagyságrendű  élelmiszert 

nyertünk és osztottunk szét hátrányos helyzetű családoknak a négy településen.
- Meghívást  kaptunk  és  részt  vettünk  (országosan  10  település)  az  E-ON  kísérleti 

programjában, ami az adósságrendezés egyik formájának kidolgozására irányult.

Szintén  az  ellátottainkat  tudjuk  segíteni  azzal,  hogy szerződést  kötöttünk  a  Penny 
Markettel,  a  Tesco  áruházzal,  akik  rövid  lejáratú  (szavatosságú)  élelmiszert  biztosítanak 
részünkre.  Ez  nagyon  gyors  szervezési  és  végrehajtási  munkát  igényel  az  intézmény 
valamennyi dolgozójától. Általában két óra áll rendelkezésünkre, hogy értesítés esetén szállító 
járművet (többségében hűtőkocsit), sofőrt, rakodómunkásokat találjunk, és oda érkezzünk az 
élelmiszerért a raktárba. A szavatossági idő rövidsége miatt egy-két alkalomtól eltekintve még 
aznap ki kell osztanunk a több mázsányi élelmiszert. 
Az adomány nagyságától függően csak egyes ellátotti csoportnak, vagy minden ellátottunknak 
és családtagjaiknak, illetve az óvodásoknak is osztunk adományt. Nem egy esetben 400 fő 
részesül élelmiszerben.   

Az  integrált  intézmény  nyújtotta  kedvezőbb  pénzügyi  adottságokat  kihasználva  a 
korábbi évekhez viszonyítva több programot (házi verseny, előadás, sütés-főzés, kirándulás) 
biztosítottunk.    

Új kihívást adott számunkra az Elektronikus nyilvántartási rendszer, hétköznapi nevén 
a TEVADMIN (TEV - tevékenyég, ADMIN - adminisztráció) 2012. április 1-i bevezetése. 
Ettől a naptól kezdődően törvény erejénél fogva a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
országos  (elektronikus)  nyilvántartást  vezet  a  szociális  szolgáltatások  igénybe  vevőinek 
adatairól. A nyilvántartás tartalmazza a személyes gondoskodásban részesülő személy 

- természetes személyazonosító adatait,
- lakó- és tartózkodása helyét, 
- állampolgárságára, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállására, 

a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adatot,
- társadalombiztosítási azonosító jelét,
- a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás igénybevételének és megszűné-

sének időpontját.
A nyilvántartásba  Kabán  a  székhelyen  kellett  rögzíteni  az  összes  2.000  főt  meghaladó 
ellátottunk  fent  megjelölt  adatát  (összes  telephelyre  vonatkozó).  Ennek  a  munkának  az 
előkészítése és elvégzése közel két hónapig tartott úgy, hogy amikor a hideg időjárás miatt 10 
napig 24 órás ügyeletet tartottak a kabai dolgozók az ügyeletesek folyamatosan rögzítették az 
adatokat  az  intézmény addigi nyilvántartásai  alapján.  Ezen kívül  több késő estig,  hajnalig 
tartó munkanap volt szükséges ahhoz, hogy a rögzítés határidőre (március 1-ig) megtörténjen. 
Április 1-től a nyilvántartásba naponta kell rögzítenünk mind a 12 ellátásunk esetében, hogy 
ki  veszi  igénybe  az  adott  napon  az  adott  ellátást,  ami  az  önkormányzat  állami  normatív 
támogatásra való jogosultságának és mértékének az alapja.
A TEVADMIN rendszer  bevezetését  egy  újabb teherként  fogadtuk,  de  használata  közben 
kiderült,  hogy  nagy  segítséget  jelent  a  nyilvántartás,  az  adatok  pontosabb  vezetése 
szempontjából, illetve a hó végi összesítések, negyedéves zárások egyeztetésénél. 
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Az új feladat szükségessé tette, hogy átalakítsuk a dolgozók munkamegosztását, lényegében 
egy struktúrát  kellett  kiépítenünk  ahhoz,  hogy minden telephelyünkről,  minden ellátásról, 
naponta pontos adatokat kapjon - az aznap ellátott személyekről - az a két munkatársunk, aki 
rögzíti az országos nyilvántartásba az adatokat.   

2012-ben  sem  volt  hiányunk  a  szakmai  ellenőrzések  szempontjából.  A támogató 
szolgálatot,  közösségi  ellátásokat,  és  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtást  a  Magyar 
Államkincstár, míg az utóbbit a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal is ellenőrizte. Az 
ellenőrzések szakmai hiányosságokat nem tártak fel, visszafizetési kötelezettségünk most sem 
keletkezett.  2011-ben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az 
egész  intézmény  ellátásra  és  működésére  vonatkozóan  a  módszertani  intézmények, 
szakhatóságok  bevonásával  kezdett  ellenőrzést,  ami  2012-ben  is  folytatódott.  A 
megállapításokról szóló végzést azonban csak 2013. év elején kaptuk meg, melyben leírták, 
hogy  az  ellenőrzés  során  feltárt  hiányosságok  pótlása  megtörtént  (a  házi  segítségnyújtás 
szakmai létszáma biztosítva lett, Földesen és Tetétlenen az intézmény által használható nyitva 
álló helyiségek szükségtelensége miatt a működési engedély módosítása kezdeményezve lett). 
Azonban a Sáp, Fő utca 40/A.sz. alatt lévő telephelyünk külső és belső akadálymentesítését 
nem  tudtuk  teljesíteni,  ezért  a  határozatlan  idejű  működési  engedélyt  visszavonták  és 
ideiglenes működési engedélyt adtak ki.

A tavalyi beszámolóm végén a jövőbeni célt így fogalmaztam meg: „Ahhoz azonban, 
hogy  leendő  és  jövőbeni  ellátottjaink  a  későbbiekben  is  minket  válasszanak  és  bennünk 
bízzanak, a találkozásokat, az odafigyelést, probléma esetén a gyors és szakszerű reagálást 
napi munkánk részévé kell tenni”. 
Az  intézmény  bárándi  telephelyén  dolgozó  munkatársaim  2012-ben  ezt  a  célkitűzést 
elfogadták, és mindent megtettek azért, hogy ezt meg is valósítsák. 
Egy  olyan  munkatársi  közösséget  kovácsoltak  össze  vezetőjük,  Horgosi-Takács  Andrea 
segítségével, ahol maximálisan figyelnek egymásra, segítik egymás munkáját. Ez a változás a 
munkavégzésükre is csak pozitív hatással volt. Szakmai tudásukat maximálisan kihasználták 
azzal, hogy a hozzájuk fordulókhoz nagyobb elkötelezettséggel, odafigyeléssel, empátiával, 
fordultak mint a korábbi években. Hozzám, mint intézményvezetőhöz általában csak akkor 
fordulnak  az  ellátottak,  akkor  hívnak fel  telefonon,  írnak  levelet,  ha  valamivel  nincsenek 
megelégedve. Az elmúlt egy évben azonban Bárándról többször kerestek meg azzal, hogy a 
dolgozók munkáját megköszönjék és engem is arra kértek, hogy valamilyen formában ezt én 
is tegyem meg irányukba.
 
Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  a  beszámolót  vitassa  meg,  és  véleményével, 
javaslataival segítse munkánkat.

Kaba, 2013. május 10.
                                                                                              Dr.Kaszásné Sarkadi Anna

intézményvezető
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3. napirendi pont
A Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás létrehozásával kapcsolatos döntések

Dr. Kovács Miklós polgármester
A jogszabályi  változások okán a támasz is  át  fog alakulni  és jogilag önálló  személyiségű 
társulás  lesz.  Tavaly novemberben a  Képviselő-  testület  kifejezte  azon szándékát,  hogy a 
későbbiekben is tagja kíván lenni ennek a társulásnak. Ezzel kapcsolatosan kiküldésre került a 
társulási megállapodásnak a tervezete. Az alapító okirat módosítását jelentené. 
Megkérdezi van e kérdés hozzászólás a kiküldött anyaggal kapcsolatosan? 
Kiss Gyuláné képviselő
A bölcsőde is szerepel benne,  nem utána kellene beletenni  mikor  létező dolog lesz? Nem 
tudjuk milyen feltételeket kell ezzel kapcsolatosan teljesíteni és milyen anyagi vonzata lesz 
ennek? 

Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
2005-ben  amikor  a  támaszhoz  csatlakozott  Báránd,  akkor  már  így  fogadta  el  az  alapító 
okiratokat,  hogy a  bölcsőde ellátásához is csatlakozott.  Nem azt jelenti hogy Bárándon is 
bölcsödét hozunk létre, de a feladat ellátást elvégezzük. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tervbe van véve a bölcsőde kialakítás Bárándon is.
Megkérdezi  van e  kérdés,  hozzászólás?  Több hozzászólás  nem hangzik  el  így szavazásra 
bocsátja. Megkérdezi, hogy ki az aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja? 

A testület 5 igen szavazattal, nem és  tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
80/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. 
június  30.  napjával  hatályon  kívül  helyezi  a  Támasz 
Szociális  Alapszolgáltatási  Központ,  Báránd  Községi 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  a  236/2012.
(XI.29)  KT  számú  határozatával  elfogadott,  Alapító 
Okiratát,  mivel  2013.  július  1.  napjától  az  intézmény 
fenntartója  a  jogi  személyiségű  Kabai  Támasz 
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás lesz.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedés 
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Határidő: 2013. június 30.

Dr. Kovács Miklós polgármester
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A korábbi gazdasági iroda amely, az eddigiekben a támaszhoz kapcsolódó feladatokat látott 
el,a későbbiekben Kaba tekintetében már nem csak a támaszhoz kapcsolódóan fog feladatokat 
ellátni.  Felmerült  az  az  igény,  hogy a  gazdasági  iroda  működéséhez  való  hozzájárulást  a 
tagönkormányzatok  részéről  csak  olyan  mértékben  történjen,  amilyen  mértékben  a 
tagönkormányzatok támasszal kapcsolatos ügyeinek intézését érinti. 

A Képviselő testület megtárgyalta és 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta 
az alábbi határozatot:

81/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a 
Kabai  Támasz Családsegítő  és Gyermekjóléti  Társulás, 
Társulási  Megállapodását  a  következőkbe  foglaltak 
szerint elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.

Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
egységes szerkezetbe foglalva

mely  létrejött  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  k)  pont  és  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás 
szerint. 

P R E A M B U L U M

Kaba, Báránd települések 2005. október1-től létrehozták a  Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat  Intézményfenntartó  Társulást,  aminek  keretében  biztosították  a  szociális  igazgatásról  és 
szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  alapján  az  étkeztetést,  házi  segítségnyújtást, 
családsegítést,  nappali ellátást, támogató szolgáltatást, közösségi ellátásokat, valamint a gyermekek 
védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  alapján  a  gyermekjóléti 
szolgáltatást és gyermekek napközbeni ellátását(bölcsőde). A társuláshoz 2006. január 1-jei hatállyal 
csatlakozott Sáp község.
A társulás tagjai a társulási megállapodás 10.1. pontjában meghatározták a társuláshoz csatlakozás 
feltételeit,  amely  feltételek  teljesülése  esetén  a  csatlakozni  szándékozónak  a  tagok  biztosítják  a 
társuláshoz csatlakozást.
Tetétlen Község Önkormányzata 2008. szeptember 1-től jelezte csatlakozási szándékát a bölcsődei 
ellátás  területén.  Ezt  követően  a  felek  lefolytatták  a  jogszabályban  és  a  Támasz  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásában előírt eljárást, és 
megállapították, hogy a csatlakozásnak nincs akadálya. 
A  társulás  tevékenységi  köre  2011.  január  1.  napjától  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás, 
pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásával bővült.
Biharnagybajom Község  Önkormányzata  2011.  június  30.  nappal  jelezte  csatlakozási  szándékát  a 
társuláshoz.  Ezt  követően felek lefolytatták  a  jogszabályban  és  a  társulási  megállapodásban előírt 
eljárást, és megállapították, hogy a csatlakozásnak nincs akadálya.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §- szerint 
„a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több 
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önkormányzati  feladat-  és  hatáskör,  valamint  a  polgármester  és  a  jegyző  államigazgatási 
feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására  jogi személyiséggel rendelkező 
társulást hoznak létre.” A  146. § (1) bekezdése szerint „az e törvény hatálybalépése előtt 
kötött  önkormányzati  társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e 
törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  módosítják  e  törvény  hatálybalépését  követő  hat 
hónapon belül.”
A  társulás  tagjai  ezen  kötelezettségüknek  eleget  téve,  jelen  megállapodás  jóváhagyásával 
megteremtik azon feltételt, hogy közigazgatási területükön biztosítani tudják az  1993. évi III. 
és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott ellátások igénybevételének lehetőségét. 

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. A társulás neve: Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás

1.2. A társulás székhelye: 4183. Kaba, Szabadság tér 1.

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője :
Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
 4183.Kaba, Szabadság tér 1,
 képviselője: Szegi Emma polgármester

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
 4161.Báránd, Kossuth tér 1.
képviselője: dr. Kovács Miklós polgármester

           2006. január 1-től
           Sáp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
           4176 Sáp, Fő u. 24.
           képviselője: Karacs Imre polgármester

         2008. szeptember 1-től
         Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
         4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.
          képviselője: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester

         2011. június 30-tól
         Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
         4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.
         képviselője: Szitó Sándor polgármester

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2013. január 1.-jén):

← Település ← Lakosságszám
← Kaba ← 6161

← Báránd ← 2734
← Sáp ← 1042

← Tetétlen ← 1384
← Biharnagybajom ← 2899

← Összesen: ← 14220
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4. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni.

5.  A  társulási  megállapodás  időtartama  :   A  társulási  megállapodást  a  társuló  helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik.

II. fejezet

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

1. A  tagönkormányzatok  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX.  törvény  87.  §-ában  foglaltak  szerint  társulás  útján  közösen  látják  el  a 
Megállapodásban rögzített  kötelező és önként vállalt  szociális és gyermekjóléti  alapellátási 
feladataikat.
2. A  Társulás  a  feladatait  a  Társulás  által  fenntartott  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási 
Központon keresztül látja el.

3. Társulás útján közösen ellátott kötelező szociális alapellátási feladatok 

3.1. családsegítés az 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján,
3.2. házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 63. §-a alapján,

      3.3. nappali ellátás az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján,
3.3.1 idősek klubja
3.3.2 pszichiátriai betegek nappali ellátása
3.3.3 szenvedélybetegek nappali ellátása

      3.4. étkeztetés az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján,

4. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt szociális alapellátási feladatok 

      4.1. támogató szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65./C §-a alapján,
      4.2. közösségi ellátások az 1993. évi III. törvény 65/A. §-a alapján,

4.2.1 pszichiátriai betegek közösségi ellátása
4.2.2 szenvedélybetegek közösségi ellátása

      4.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján,

5. Társulás útján közösen ellátott kötelező gyermekjóléti alapellátási feladatok: 

      5.1. gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 38-40. §-a alapján,
      5.2. gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) az 1997. évi XXXI. törvény 41-42/A. 

   § alapján

6. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

A társulás  által  nyújtott  szociális  és gyermekjóléti  szolgáltatásokat  elsősorban természetes 
személyek  az  Szt.,  a  Gyvt,  valamint  az  ide  vonatkozó  ágazati  jogszabályok,  helyi 
önkormányzati  rendeletekben  és  határozatokban  meghatározottak  szerint  vehetik  igénybe. 
Egyes ellátások térítési díj megfizetése ellenében vehetők igénybe.
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A társulás által ellátott feladatok intézményi térítési díja – a Társulási Tanács által javasolt 
összegek figyelembe vételével – Kaba Város Önkormányzat rendeletébe kerül beépítésre és 
kihirdetésre. 

III. fejezet

A társulás által ellátott feladatok településenként

1. A társulás a II. fejezet 3.-5. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök közül feladatonként 
és társult önkormányzatonként az alábbiakat látja el:

3.1 Családsegítés
-  Kaba, 
- Báránd, 
- Sáp 
-  Biharnagybajom, 

3.2 Házi segítségnyújtás 
- Kaba, 
- Báránd, 
- Sáp 
- Biharnagybajom

3.3 Nappali ellátások
3.3.1 Időskorúak nappali ellátása

- Kaba, 
- Báránd
- Sáp 
- Biharnagybajom, 

3.3.2 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
- Kaba, 
- Báránd, 
- Sáp 
- Biharnagybajom,
- Tetétlen

3.3.3 Szenvedélybetegek nappali ellátása
- Kaba, 
- Báránd, 
- Sáp 
- Biharnagybajom,
- Tetétlen

3.4 Étkeztetés
-  Kaba, 
- Báránd, 
- Sáp 
- Biharnagybajom,
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4.1 Támogató Szolgálat
- Kaba, 
- Báránd, 
- Sáp 
- Biharnagybajom,

4.2 Közösségi ellátások
4.2.1 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

- Kaba,
-  Báránd, 
- Sáp 
- Biharnagybajom,
- Földes (feladat ellátási szerződés alapján)

4.2.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása
- Kaba
- Báránd, 
- Sáp 
- Biharnagybajom,
- Tetétlen
- Földes (feladat ellátási szerződés alapján)

4.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- Kaba, 
- Báránd, 
- Sáp 
- Biharnagybajom,
- Tetétlen

5.1 Gyermekjóléti szolgáltatás
- Kaba, 
- Báránd, 
- Sáp 
- Biharnagybajom, 

5.2 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
- Kaba
- Báránd
- Sáp
- Tetétlen, 
- Biharnagybajom, 

2.  Tetétlen Község Önkormányzata a társulási megállapodás II. fejezet 3.1; 3.2; 3.3.1; 3.4; 
4.1; 4.2.1; és az 5.1 pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt.

3. A  tagönkormányzatok  jelen  megállapodás  aláírásával  vállalják,  hogy a  közigazgatási 
területükön  ellátott  ellátási  formákhoz  biztosítják  a  jogszabály  által  megkövetelt  szakmai 
létszámminimumot. Ezen feltétel teljesítésétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha két vagy 
több  tagönkormányzat  egymás  között  erről  írásban  megegyezik.  A  tagönkormányzatok 
továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézménytől  állami támogatás 
elvonásra kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető írásbeli felhívása ellenére - 
nem megfelelő adatszolgáltatás nyújtásából vagy az önkormányzat miatt bekövetkező feladat 

45



ellátási hiányosságból következik be, úgy az adott település viseli a normatíva visszavonás 
jogkövetkezményeit. 

IV. fejezet
A társulás szervezete és működése

1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány

1.1.  A  társulás  döntéshozó  szerve  a  Társulási  Tanács.  Tagjai  a  társult  önkormányzatok 
mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén 
az alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti 
az önkormányzatot. 
1.2.  A  társulási  tanács  tagjai  településenként  azonos  számú  és  értékű,  1  szavazattal 
rendelkeznek azzal, hogy a társulás III. fejezet 2. pontja szerinti település(ek), a II. fejezet 3., 
4.,  és  5.  pontjában meghatározott  feladatok  ellátásában részt  nem vevő önkormányzat(ok) 
által  delegált  tagok az  e  feladatok  ellátását  érintő  körben nem rendelkezik(nek)  szavazati 
joggal. 
1.3. Szavazni személyesen lehet. 

2. A társulási tanács hatásköre
A  társulási  tanács  feladata  az  önkormányzati  társulás  működtetése,  valamint  a  feladatok 
ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.

A társulási tanács hatáskörébe tartozik: 
a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása, a társulásnak pályázatokon való részvétele 

esetén a projektmenedzsment tagjainak megválasztása, 
b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a 

meghatározása,
c) a társulás éves költségvetésének,  zárszámadásának elfogadása.  Az intézmény elemi 

költségvetését az intézmény készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz.
d) a  társulási  megállapodás  módosításának,  megszüntetésének,  a  társuláshoz  való 

csatlakozás elfogadásának előzetes elhatározása.
Ezen kérdésekben a társult önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel 
meghozott  azonos  tartalmú  döntése  hagyja  jóvá  az  előzetes  elhatározást.  Ennek 
hiányában a társulás előzetes határozata nem lép hatályba,

e) elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását.

3. A Társulási Tanács elnöke

3.1.  A társulási  tanács  a társulás tagjai  sorából 1 fő elnököt,  és  1 fő alelnököt  választ.  A 
társulást a társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás 
elnökének  és  alelnökének  személyéről  a  társulási  tanács  titkos  szavazással,  minősített 
többséggel  dönt.  A  társulási  tanács  bármelyik  tagja  a  társulási  tanács  elnökének,  vagy 
alelnökének megválasztható. 

3.2.  A társulási  tanácsban  tagjainak  megbízatása  az  önkormányzatnál  betöltött  tisztségük 
fennállásáig  tart.   választás  napját  követő legkésőbb 45 napon belül  a  tisztújító  ülést  kell 
összehívni.
A tisztújító ülést a Társulás székhelytelepülésének polgármestere  hívja össze, és vezeti.  A 
tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása.
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3.3. A társulás elnöke – a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli 
a  társulást  hatóság,  bíróság  és  más  személyek  előtt  és  önállóan  jegyzi  a  társulást,  illetve 
önállóan köt szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács 
határozatainak  végrehajtásáról  az  elnök  a  társulás  tagjait  a  következő  társulási  ülésen 
tájékoztatja. 

4. A társulási tanács működése

4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben 
nem részesülnek.

4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik.

4.3.  A  társulási  tanács  ülését  –  a  napirend  megjelölésével  -  a  tanács  elnöke,  annak 
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a társulási tanács tagjai 
sorából  a  korelnök  írásban  hívja  össze  és  vezeti.  A  társulási  tanács  ülésén  a  társult 
önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

4.4. Az ülést össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
- a társulási tanács által meghatározott időpontban,
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.

5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei

5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak több, mint 
fele jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva. 

A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe 
vehető, jelenlevő tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges.

5.2. A  társulási tanács minősített többséggel dönt:
- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról
- a  társulás által történő pályázat benyújtásáról,  

A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - 
a társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot 
leadó tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét 
eléri.

 
5.3. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető 
írja  alá.  A  jegyzőkönyvet  15  napon  belül  meg  kell  küldeni  a  Hajdú-Bihar  Megyei 
Kormányhivatal vezetőjének.
A társulási  tanács  működésére  az  e  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  az 
önkormányzati  képviselő-testületre  vonatkozó,  Mötv.-ben  meghatározott  szabályokat  kell 
megfelelően alkalmazni. 

V. fejezet
A közös fenntartású intézmény jogállása
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1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó feladatainak ellátására 2013. július 1. 
napi hatállyal egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn.
2. A közösen – a Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye

Neve: Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Székhelye: 4183. Kaba, Jókai u. 4.

3.  A Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  a  III.  fejezetben foglaltak szerinti  településeken 
ellátja a társulás II. fejezet 3.-5. pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti 
feladatait.  Ennek részeként  a Támasz Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  képviseli  a Társulást  az 
ellátások  működtetésével  kapcsolatos  szakmai  tárgyalásokban.  Gondoskodik  a  szakmai  program 
végrehajtásáról,  szakmai  felügyeletet  lát  el,  koordinálja  az  intézmény  dolgozóinak  munkáját. 
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével. 
4. Az intézmény nevében az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulás jogosult gyakorolni. 
5.  Az  intézmény  pénzügyi  és  gazdálkodási  feladatait  jelen  megállapodás  alapján  Támasz 
Szociális Alapszolgáltatási Központ a  látja el. 
6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács – nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti 
fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
A Társulás megalakulásakor vezetői feladatokat ellátó intézményvezető, megbízási idejének 
lejártáig betölti a tisztséget 
7.  A közösen fenntartott  intézmény az államháztartás  körébe tartozó,  önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott 
kiemelt  költségvetési  előirányzatokon  belül  rendelkezni  és  gazdálkodni.  Az  intézmény  az 
elfogadott  előirányzatokon belüli  működéséért,  működőképességéért  az  intézményvezető  a 
felelős.  Az intézmény vezetőjét a jóváhagyott  költségvetési előirányzaton belül előirányzat 
módosítási  jogkör  nem illeti  meg.  Előirányzat  módosítása  az  irányító  szervnek  minősülő 
Társulási Tanácsnál kezdeményezhető.
8. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központban foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogkör 
ellátása az alábbiak szerint történik:
A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ intézményvezetője  a  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ valamennyi  dolgozója  tekintetében  közvetlenül  gyakorolja  a 
munkáltatói jogkört. Az intézményvezető – a Társulási Tanács által elfogadott – Szervezeti és 
Működési Szabályzatban az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja.
9.  Az  intézményvezető  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  teljes  munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló kinevezése előtt az illetékes Polgármesterrel egyeztet. 

VI. fejezet
Pénzügyi vonatkozású rendelkezések

1. A közös feladatellátás finanszírozása

1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét 
az alábbiak szerint biztosítják:

• az  állami  forrásokból,  különös  tekintettel  a  társulás  által  ellátott  feladatok  után  a 
központi költségvetésből igényelhető állami támogatásokból,

• különböző pályázati támogatásokból, 
• intézményi működési bevételekből, valamint 
• a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából.
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1.2.  Az  egyes  állami  támogatások  és  hozzájárulások  teljes  összegét  annál  a  települési 
önkormányzati  telephelynél  (intézményegységnél)  kell  kimutatni,  amelyek  ellátottjai  és 
sajátosságai (mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt.

1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat 
költségvetésének keretében igényli és elszámolja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 
gyermekek  napközbeni  ellátása  (bölcsőde),  házi  segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás,  támogató  szolgáltatás,  közösségi  ellátások,  étkeztetés,  nappali  ellátások 
feladatokra  biztosított  állami  támogatást,  az  intézményvezető  mindenkori  adatszolgáltatása 
alapján. 

1.4.  A  társulás  székhelye  szerinti  önkormányzat  haladéktalanul  intézkedik  az  intézmény 
működtetéséhez  szükséges  államtól  megérkezett  állami  támogatás  továbbításáról  az 
intézmény felé.
Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget a székhely szerinti önkormányzat, úgy az 
abból eredő valamennyi kárt köteles viselni. 

1.5. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási és 
felhalmozási  kiadásait  vagy  saját  költségvetésük  terhére  biztosítják  vagy  az  intézmény 
költségvetésében településre elkülönítetten. A társult önkormányzatok kötelesek gondoskodni 
arról,  hogy ezen  kötelezettségük  teljesítése  során a  telephely  működőképessége  biztosított 
legyen, az ennek elmaradásából eredő esetleges felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást 
szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási  és beruházási  költségek nem képezik részét a közös 
intézmény költségvetésének, azt a tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe építi be. A 
pályázati  úton történő felújítási,  felhalmozási kiadások viselésére a VII. fejezet 3.3. pontja 
irányadó.

1.6. A telephelyeken foglalkoztatottak számára a  Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ a 
közalkalmazotti  törvényben  meghatározott  bért,  juttatást  és  pótlékot  elsősorban  az  állami 
támogatásból és pályázati forrásból finanszírozza. 
Amennyiben  fenti  forrás  nem  nyújt  elegendő  fedezetet  az  egyes  tagönkormányzatok 
költségvetési rendeletükben biztosítják azt. 
Amennyiben  közalkalmazotti  törvényben  meghatározott  pótlékokon,  juttatásokon  kívül 
nagyobb összegű pótlék és juttatás kerül megállapításra, úgy annak fedezetét – amennyiben az 
intézmény költségvetéséből nem finanszírozható – az érintett önkormányzatok szintén a saját 
költségvetésükből finanszírozzák.

2.  Az  egyes  képviselő-testületek  pénzügyi  hozzájárulásának  szabályai,  teljesítésének 
módja

2.1. A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként elsődlegesen a 
mindenkori  hatályos  költségvetési  törvényben  meghatározott  szociális  és  gyermekjóléti 
alapszolgáltatási  feladatok  megvalósításához  nyújtott  állami  hozzájárulás,  továbbá  –  a 
társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel – a kiegészítő állami hozzájárulás szolgál. 
A társult  önkormányzatok az intézmény működéséhez szükséges költségek fedezetét  – az 
állami  támogatáson  felüli  részt  –  adott  évi  költségvetési  rendeletükben  a  szociális  és 
gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatoknál biztosítják.
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2.2.  Abban  az  esetben,  ha  az  állami  és  intézményi  bevételek  nem fedezik  a  társult  tag 
közigazgatási  területén működő telephely működésével és településen ellátott  feladatokkal 
kapcsolatban felmerülő kiadásokat, azt teljes egészében az érintett társult tagönkormányzat 
köteles fizetni pénzügyi hozzájárulást. 
A pénzügyi  hozzájárulás társult  településre eső 1/12 részét az érintett  önkormányzat  havi 
bontásban  minden  hó  15-ik  napjáig  a  Társulás  …………………. számú  bankszámlájára 
utalja át.

2.3. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően 
előírtakon  felüli  foglalkoztatás  miatt  jelentkezik  – jogalkotó  szerint  indokolatlan  – bér  és 
járulék  kiadás,  azt  az  a  társult  tag  köteles  finanszírozni,  aki  érdekében  a  foglalkoztatás 
történik.  

3.  A  pénzügyi-gazdálkodási,  és  egyéb  munkaszervezeti  feladatok  ellátásának 
finanszírozása

3.1.  A  társulás  működésével  kapcsolatos  feladatokat  (döntések  előkészítése,  végrehajtás 
szervezése) a Kabai Polgármesteri  Hivatal,  míg a közösen fenntartott  intézmény pénzügyi, 
gazdálkodási,  számviteli  és  egyéb  nyilvántartási  feladatait  jelen  megállapodás  alapján  a 
Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  látja  el,  melyre  vonatkozóan  külön 
munkamegosztási megállapodás aláírására kerül sor a Társulás a Kabai Polgármesteri Hivatal 
és a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ között.

4. Az intézmény működtetésével kapcsolatos közös költségek viselése

4.1.  A  társulás  működésének  és  feladatellátásának  biztosításához  az  önkormányzatok 
pénzügyi  hozzájárulásának  megállapítása  az  alábbiak  figyelembe  vételével  kerül 
meghatározásra:
-  az  intézményvezető,  és  a gazdasági  iroda személyi  juttatása és dologi  kiadása  a társult 
településeket a költségvetési főösszegek arányában terheli 
- Az alapján kell kiszámolni a személyi juttatások településre eső részét, hogy a településen 
hány fő biztosítja teljes és részmunkaidőben az ellátásokat, amennyiben a biztosított ellátás 
után a költségvetési törvényben a normatíva feladatellátásra vagy lakosságszám arányában 
kerül megállapításra.
- dologi kiadások mértékének meghatározásánál az önkormányzatok az intézmény működését 
nem veszélyeztethetik,  a  dologi  kiadások azt  az  önkormányzatot  terhelik,  amelynél  azok 
felhasználásra kerülnek,
- a működéshez szükséges – nem az ingatlanhoz kötődő – felújítási és beruházási költségeket 
a közös intézmény költségvetésében kell szerepeltetni,
- feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási és beruházási költségek nem képezik 
részét  a  közös  intézmény  költségvetésének,  azt  a  tulajdonos  önkormányzat  saját 
költségvetésébe építi be. 

5. A társulás és a közös feladatot ellátó intézmény költségvetésének összeállítása

5.1.  A  Társulás  és  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ éves  költségvetés  alapján 
gazdálkodik. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ éves költségvetése településenkénti 
lebontásban, szakfeladatok szerint külön-külön kimutatva készül el.
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5.2.  A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ éves  költségvetésének  összeállítását 
megelőzően  az  intézményvezető  megállapítja  a  településenkénti  tervezett,  e  megállapodás 
alapján  finanszírozandó  kiadásait.  E  kiadások  összegét  csökkenti  a  településeken  ellátott 
feladatok  és  az  ellátottak  után  számított  állami  támogatás  összege,  különböző  pályázati 
támogatások,  intézményi  működési  bevételek.  Az  előkészítés  során  az  intézményvezető 
egyeztet a társult önkormányzatok vezetőivel. 

5.3. A társult önkormányzatok a tagi önkormányzati hozzájárulás összegét államháztartáson 
belül átadott működési célú pénzeszköz előirányzatként köteles megjeleníteni a település saját 
költségvetésében. 
A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő 
intézményegység  működésével  kapcsolatban  hiány,  valamint  a  3.2.  és  4.1.  pont  szerinti 
(működéssel  kapcsolatos,  pénzügyi-gazdálkodás,  az  intézményvezető  valamint  a  szakmai 
egység vezetők költségei) költségek települési önkormányzatra eső részét is. 

5.4. A társulás költségvetésének módosítása,  a költségvetési  beszámoló elfogadása során a 
Társulási  Tanács  és  a  Képviselő-testületek  a  fentiek  szerint  járnak  el,  s  döntenek.  A 
költségvetés  módosítására  a  költségvetési  előirányzatok  módosítására  irányadó  szabályok 
szerint  vagy  a  módosítás  alapját  képező  tény  bekövetkezésétől  számított  30  napon  belül 
döntenek az önkormányzatok. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a 
továbbiakban a módosított összegű tagi hozzájárulás megfizetésére köteles.

6. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás

6.1. Ha a társult tag önkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a Társulás 
elnöke  a  fizetési  határidő  lejártát  követő  5  munkanapon  belül  fizetési  felszólítást  küld, 
amelyben  felszólítja  az  adóst  a  tartozás  5  munkanapon  belül  történő  kiegyenlítésére. 
Amennyiben az adós önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a 
társulás  elnöke  a  lejárt  idejű  tartozás  összegének  megfelelő  inkasszót  nyújt  be  az  adós 
önkormányzat  költségvetési  számlájára.  A  Társulási  Tanács  elnöke  által  képviselt 
önkormányzattal szemben a Társulási Tanács alelnöke köteles az inkasszó benyújtására. 

6.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és a 
társulás  elnöke az előzőekben meghatározott  határidő lejártát  követően azonnali  beszedési 
megbízást  (inkasszót)  nyújt  be  vele  szemben,  tudomásul  veszi,  hogy  a  társulásból  –  e 
megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható. 

6.3.  A  Társult  tagok  ezen  megállapodás  alapján  felhatalmazzák  az  éves  önkormányzati 
hozzájárulás  (tagi  hozzájárulás  és  a  többlet  feladatok  utáni  önkormányzati  támogatás)  50 
százalékának  megfelelő  összeghatárig  a  Társulást  azonnali  beszedési  megbízás  (inkasszó) 
benyújtására.  Az  önkormányzatok  nyilatkozata,  banki  felhatalmazása  ezen  megállapodás 
mellékletét képezi.

6.4.  A Társulás  nevére  szóló,  a  számlavezető  pénzintézet  által  nyilvántartásba  vett  banki 
felhatalmazó levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30 
napon  belül  a  Társulás  elnökének  benyújtani.  Ennek  elmulasztása  esetén  a  társult 
önkormányzat a társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható.

6.5. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a 
Társulás elnöke (elnök által  képviselt önkormányzattal  szemben az alelnöke) polgári peres 
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úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.

7. Elszámolás

7.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori zárszámadáshoz 
kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni.  Az elszámolások 
kapcsán  az  egyes  tagi  önkormányzati  támogatások  alakulásáról,  valamint  a  bevételek  és 
kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni. 

7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat 
az  elszámolás  lezárását  követő 15 munkanapon belül  köteles intézkedni,  míg  az esetleges 
túlfizetés  a  társult  önkormányzat  tárgyévi  fizetési  kötelezettségét  az  elszámolást  követő 
hónap(ok) vonatkozásában csökkenti.

VII. fejezet 
A társulás vagyona

1.  A Társulás  saját  ingatlan  tulajdonnal  nem rendelkezik.  A társult  önkormányzatoknak a 
megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik. 

2. A feladatellátást szolgáló vagyon

A Kabai  Támasz Szociális  Alapszolgáltatási  Központ feladatellátását  az alábbi önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő berendezések, 
felszerelések, ingóságok szolgálják:

a.) Kabán a Kaba Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő
-  Kaba, Jókai u. 4.   Hrsz: 4
-  Kaba, Hajdú u. 7.  Hrsz: 1514

b.) Bárándon a Báránd  Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
- Báránd, Kossuth tér 4. 635 hrsz.

c.) Sápon a Sáp Község Önkormányzatának 1/1 arányú   tulajdonában lévő 
- Sáp, Fő utca  40/A. 338/1 hrsz.

d.) Tetétlenen a Tetétlen Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
- Tetétlen, Rákóczi u. 1.  427 hrsz.

e.) Biharnagybajomban  a  Biharnagybajom  Község  Önkormányzatának  1/1  arányú 
tulajdonában lévő 

- Biharnagybajom, Rákóczi u. 17. 644 hrsz.
- Biharnagybajom, Kossuth u.28. 1549/1 hrsz

3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje

3.1.  A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ feladatellátását  biztosító,  társulásban 
résztvevő  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező,  alapításakor  vagy  társuláshoz 
csatlakozáskor  meglévő  ingó  és  ingatlan  vagyon  a  tagönkormányzat  tulajdonában  marad. 
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Társult  önkormányzatok  a  fenti  telephelyeken  található,  a  feladatellátáshoz  szükséges 
épületeket, valamint a berendezéseket,  eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást 
biztosító intézmény használatába adják. Az intézmény a részére használatba adott vagyont a 
jó gazda gondosságával köteles használni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a 
tulajdonos  önkormányzat  –  a  saját  helyi  vagyongazdálkodásról  szóló  rendelete  alapján  – 
jogosult dönteni.

3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár 
szerinti elkülönítését köti ki. 

3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé 
teszi - a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját 
erőből a tulajdonukban lévő, de az intézmény használatába adott ingatlanok fejlesztésére. A 
pályázat  benyújtására  ilyen  esetben  a  tulajdonos  önkormányzat  önállóan  jogosult,  annak 
pénzügyi  és  szakmai  megvalósítására  önállóan  köteles,  azért  a  társulás  vagy  a  társult 
önkormányzatok  nem tartoznak  felelősséggel  és  a  vagyon és  annak növekménye  az adott 
tagönkormányzat tulajdonában marad.

4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén

4.1.  A  társulás  megszűnése  esetén  a  közösen  elnyert  források,  eszközök  a  pályázati 
támogatáshoz biztosított önrész arányában, ennek hiányában az intézmény költségvetéséhez 
való hozzájárulás arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik kedvezményezettjei 
voltak a forrásoknak, támogatásoknak. 
4.2.  A  Társulás  megszűnése,  a  társulásból  való  kiválás,  kizárás  esetén  a  társult 
önkormányzatok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el 
azon elv figyelembe vételével,  hogy a saját illetékességi területén lévő ingatlanokban lévő 
többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a 
vagyonnövekmény  társult  önkormányzatot  megillető  részét  –  a  megszűnés  időpontjában 
fennálló  forgalmi  érték  alapján  –  a  másik  önkormányzat  Képviselő-testülete  pénzben 
megváltja.

VIII. fejezet
A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség

1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik 
a  társulás  működését.  A Társulás  működéséről,  tevékenységéről,  pénzügyi  helyzetéről,  az 
elnök - minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol. 

2.  A  társult  települések  képviselő-testületei  minden  évben  megtárgyalják  a  társulás 
működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a 
költségvetésükben  történő  elkülönítéséről.  A  társulásban  részt  vevő  önkormányzatok  ez 
irányú döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni.

3. Az intézmény szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a 
társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik. A jogszabályokban és a megállapodásban 
meghatározott  feladatok  ellátásáról  a  jegyző,  vagy más  szakmai  szervezet  bevonásával  is 
tájékozódhatnak,  ülésterveikbe  épített  rendszerességgel  beszámoltathatják  a  társulást  és  az 
intézményt az általa végzett munkáról.
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4.  Az  általános  törvényességi  és  pénzügyi  ellenőrzés valamennyi  társult  önkormányzat 
jegyzőinek közreműködésével történik, az érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint.

IX. fejezet
A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei

1. Jóváhagyás

A  Megállapodást  a  társult  önkormányzatok  képviselő  –  testületei  minősített  többséggel 
meghozott határozatban fogadják el. 

2. Csatlakozás

2.1.  A társult  önkormányzatok  a  csatlakozást  kizárólag  azon önkormányzat  részére  teszik 
lehetővé, mely:

- elfogadja a társulás céljait
- hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes gondoskodást 

nyújtó  gyermekjóléti,  valamint  a  társulás  által  ellátott  egyéb  feladatok 
költségkímélő megvalósításában

- vállalja a működtetési költségek – esetleg többletköltségek –viselését
- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el
- inkasszós jogot biztosít a társulás részére.

2.2. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. 

2.3  A  csatlakozni  kívánó  önkormányzat  képviselő-testületének  a  csatlakozásra  történő 
nyilatkozatát  tartalmazó  határozatot  a  Társulási  Tanács  elnökéhez  legalább  6  hónappal 
korábban  meg  kell  küldeni.  A  csatlakozáshoz  való  hozzájárulás  kérdésében  előzetesen  a 
Társulási Tanács, majd a megállapodás módosításáról a társult képviselő-testületek minősített 
többséggel döntenek.

3. Kiválás

3.1. A társulásból kiválni bármikor lehet. 

3.2  A  kiválásról  a  kiválni  szándékozó  önkormányzat  képviselő-testületének  legalább  6 
hónappal  korábban minősített  többséggel kell  dönteni,  erről  a társulási  tanácsot értesítenie 
kell.
 
4. Kizárás

4.1. A társulásból kizárható azon társult önkormányzat,  amely kizárását  a társulás bármely 
tagja  kezdeményezi  a  4.2  pontban  fennálló  okok  miatt  és  azt  a  társult  önkormányzatok 
képviselő-testületei  /kivéve  az érintett  település  képviselő-testületét/  és  a  Társulási  Tanács 
minősített többséggel támogatja.

4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen:
• amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási 

tanács ülésein vagy
• a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében 

több mint két hónapos elmaradása van vagy
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• a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, 
rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy 

• a megállapodásban előírtak szerint  a számlavezető bankja által  nyilvántartásba 
vett  banki  felhatalmazó  levelet  (inkasszó  jog  biztosítása)  nem  nyújtja  be  a 
társulási tanács elnökéhez.

4.3.  A kizárást  bármely tag önkormányzat  a Társulás Elnökénél  írásban kezdeményezheti, 
vagy azt a Társulási Tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 
Társulás Elnöke a kezdeményezést  a hozzá érkezést  követő 15 napon belül közli  a társult 
önkormányzatokkal.  Az elnök megkeresésére a társult önkormányzatok képviselő-testületei 
15  munkanapon  belül  kötelesek  dönteni  a  kizárásról.  A  kizárás  kimondásához  a  társult 
települések minősített többségben meghozott döntése szükséges (önkormányzatok több mint 
fele és a lakosságszám több mint fele). 
Mindaddig,  amíg  a  kizárt  önkormányzat  külön jogszabály szerint  nem tud gondoskodni  a 
kötelező feladatellátásáról és a társulás által fenntartott intézmény biztosítja a feladat ellátását, 
a kizárt önkormányzat az addig felmerült költségeket továbbra is köteles viselni. 

5. Megszűnés

A társulás megszűnik:
a.) a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák
b.) a törvény erejénél fogva 
c.) bíróság jogerős döntése alapján
d.) ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken

6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje

6.1.  A  társulás  megszűnésekor,  valamint  kiválás  és  kizárás  esetén  a  Felek  kötelesek 
elszámolni egymással.

6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a 
társulás  azon  tagjának  kell  visszaadni,  amelyik  azt  a  társulás  rendelkezésére  bocsátotta. 
Egyebekben a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
VII. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint. A társult önkormányzatok részéről kezdeményezett 
kiválás nem ad alapot a Társulással szembeni vagyoni követelés megfogalmazására, illetve 
érvényesítésére.

6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás 
vagy kiválás  esetén  pedig  a  társulás  a  megszűnés  napját  követő  1 hónapon belül  köteles 
elszámolni  a  társult  önkormányzat(ok)tal  az  éves  költségvetési  határozatban  előzetesen 
jóváhagyott  kiadások  és  bevételek  teljesítésével,  az  állami  bevételeken  túli  támogatások 
időarányos  felhasználását  és  a  kiegészítő  támogatásokat  figyelembe  véve.  Az  elszámolás 
benyújtását  követő  1  hónapon  belül  a  társult  önkormányzatokat,  illetve  a  társulást  illető 
pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell.

6.4.  A  társulásból  kivált  vagy  kizárt  önkormányzatra  a  kiválást  vagy  kizárást  követően 
visszaszáll  a  jelen  megállapodással  átadott  szociális  és  gyermekjóléti  alapfeladat-ellátási 
kötelezettsége,  és a befogadó intézményt  nem terheli  tovább a jelen megállapodás  alapján 
átvállalt szolgáltatási kötelezettség.
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7. A megállapodás módosítása

7.1. A társulási megállapodás módosítását bármely társult önkormányzat képviselő-testülete a 
Társulási  Tanács  elnökénél  kezdeményezheti.  Az elnök a javaslatot  és a  Társulási  Tanács 
előzetes jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A 
képviselő-testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt 
megtárgyalni. 
7.2.  A  társulási  megállapodás  kizárólag  írásban,  minden  társult  önkormányzat  képviselő-
testületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. 
E  körben  a  társulási  megállapodás  módosításával  egyenértékű  a  módosítást  elfogadó 
képviselő-testületi  határozatok  együttes  rendelkezésre  állása  is.  A  módosítás  hatálya  a 
módosításban kezdeményezettek szerint, ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi 
jóváhagyást követő napon következik be.
7.3.  Az  olyan  önkormányzat,  amely  közigazgatási  területén  nem  biztosít  vagy  nem  az 
intézmény által biztosít valamely az intézmény által is ellátott feladatot, képviselő-testülete 
által  kezdeményezheti,  hogy  ezen  feladataikat  a  társulásban  lássák  el.  Ilyen  irányú 
kezdeményezés esetén a 7.1 és 7.2. pontokban meghatározott szabályok irányadók a társulási 
megállapodás módosítására és annak hatályára.

X. fejezet
A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja

1.  A  felek  kijelentik,  hogy  a  jelen  megállapodás  alapján  a  társulás  rendjétől  eltérő 
feladatellátás  történik.  A  III.  fejezet  2.  pontja  szerinti  feladatellátás  e  körben  a  társulás 
rendjétől eltérő feladatellátásnak minősül, így a Társulási Tanácsban a szavazatarányok IV. 
fejezet 1.2. pontjában foglalt speciális szabálya erre tekintettel került megállapításra.

XI. fejezet
Vegyes rendelkezések

1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2013. július 1. napján lép 
hatályba.

2.  A  jelen  Megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény, a végrehatásukra kiadott kormány- és miniszteri rendeletek, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.  A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

4. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 
eredményre. A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki.

5.  A  jelen  Megállapodást  –  annak  elolvasását,  tartalmának  megismerését  és  megértését 
követően - a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján 
a  polgármesterek  saját  kezű  aláírással  látják  el.  Jelen  megállapodás  melléklete  a  társult 
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önkormányzatok  megállapodást  jóváhagyó,  minősített  többséggel  meghozott  képviselő-
testületi döntéseinek hiteles másolata.

A társult önkormányzatok:              A  társulási  megállapodást   jóváhagyó   
képviselő-testületi határozat száma:

Báránd Község Önkormányzata ……... (……...) KT határozat

Biharnagybajom Község Önkormányzata ……... (……...) KT határozat

Kaba Város Önkormányzata ……... (……...) KT határozat

Sáp Község Önkormányzata ……... (……...) KT határozat

Tetétlen Község Önkormányzata ……... (……...) KT határozat

Kaba, 2013. május ………

dr. Kovács Miklós Szító Sándor
   Báránd Község Polgármestere Biharnagybajom Község Polgármestere

  Szegi Emma  Karacs Imre
   Kaba Város Polgármestere   Sáp Község Polgármestere

     Borbélyné Fülöp Hajnalka
 Tetétlen Község Polgármestere

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Kiss Gyula jegyző

Határidő: 2013. július 1.

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

82/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a 
Kabai  Támasz Családsegítő  és Gyermekjóléti  Társulás, 
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Társulási  Megállapodásában  foglalt  gazdasági  iroda 
működése  tekintetében  a  következő  megállapodást 
elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Megállapodás

mely létrejött  egyrészről  a Támasz Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  (  4183 Kaba,  Jókai  u.  4.) 
képviseli:  dr.  Kaszásné  Sarkadi  Anna  intézményvezető,  másrészről   Kaba  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  (4183  Kaba,  Szabadság  tér  1.)   képviseli:  Szegi  Emma  polgármester,  Báránd 
Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (  4161  Báránd,  Kossuth  tér  1.)  képviseli:  dr.  Kovács 
Miklós polgármester, Sáp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( 4176 Sáp, Fő út 24.) képviseli: 
Karacs  Imre  polgármester,  Tetétlen   Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (  4184  Tetétlen, 
Kossuth  u.  65.)  képviseli:  Borbélyné  Fülöp  Hajnalka,  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  (  4172  Biharnagybajom,  Rákóczi  u.  5.)  képviseli:  Szitó  Sándor  polgármester 
között a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Gazdasági Irodájának közös költség viseléséről 
alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1.) Felek rögzítik, hogy 2013. január 1-től a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ önállóan 
működő  és  gazdálkodó költségvetési  szerv,  amely   a  Támasz  Szociális   Alapszolgáltatási 
Központ   gazdálkodási  feladatain túl  ellátja a Kabai  Óvoda 4183 Kaba,  Batthyány 8.)  ,  a 
Mácsai Sándor Művelődési Ház ( Kaba, Szabadság tér 9.), a Gonda Ferenc Városi Könyvtár 
(  Kaba,  Szabadság  tér  5.)  gazdálkodással  kapcsolatos  feladatait  (  költségvetés  készítése, 
végrehajtása,  könyvelés,  beszámoló  készítés,  zárszámadás,  humánpolitikai  feladatok, 
pályázatok ügyvitele).
A Gazdasági Iroda ezen feladatokat 4 fő közalkalmazottal látja el.

2.) A  Gazdasági  Iroda  közös  költségének  (  személyi  kiadások,  járulékok,  dologi  kiadás) 
megoszlása az alábbiak szerint történik az egyes települések között:

egyes  intézmények  éves  költségvetésének  eredeti  előirányzata   :   összes  intézmény  éves 
költségvetésének  eredeti előirányzatával  =  intézményeket terhelő arányszámmal  (%)

egyes  intézményekre  jutó közös költség = intézményeket  terhelő arányszám  X gazdasági 
iroda költségvetésében szereplő közös költségével

3.) A Gazdasági Irodán belül a munka  a 4 dolgozó között munkakörönként került felosztásra, így 
egy-egy munkafolyamatot minden intézmény tekintetében végeznek.

4.) Az intézményi költségvetést – amely tartalmazza a Gazdasági Iroda közös költség felosztását - 
az adott település képviselő-testülete, illetve a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás Társulási Tanácsa minden évben elfogadja.

Felek e megállapodást elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
aláírják.

Kaba, 2013. május ……..

dr. Kaszásné Sarkadi Anna                              Szegi Emma                                  dr. Kovács Miklós
    intézményvezető                                  Kaba város polgármestere      Báránd község polgármestere
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Karacs Imre                                            Borbélyné Fülöp Hajnalka                           Szitó Sándor
Sáp község polgármestere            Tetétlen község polgármestere          Biharnagybajom község
                                                                                                                                       polgármestere

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: 2013. július 1.

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

83/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a 
Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  Alapító 
okiratát az alábbiakban foglaltak szerint elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.

Alapító okirat

Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  Támasz 
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okirata egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Költségvetési szerv  
neve: Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási 

Központ
székhelye: 4183. Kaba, Jókai u. 4.
elérhetősége: Tel.: 54-522-001

                   Fax. 54-461-250
                                        E-mail:tamasz01@t-online.hu

2.)   Az intézmény telephelyei:               4183 Kaba, Hajdú u. 7.sz.
4161 Báránd, Kossuth tér 4. 

 4176 Sáp Fő utca 40/A.
4184 Tetétlen, Rákóczi u. 1.
4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 17.
4172 Biharnagybajom, Kossuth u. 28.
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3.) Alapító szerv neve,   székhelye  :     
Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
Székhelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.

4.) Alapítás ideje: 2005. október 1.

5.) Az intézmény fenntartó   szerv  
neve: Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás

                                                   székhelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.

6.) Irányító szerv   neve, székhelye  :   
neve: Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  Társulási 

Tanácsa
     székhelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.

7.)    Működési területe és köre:  
     Kaba város közigazgatási területe

2005. október 1-től
- családsegítés,
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde 

 2006. január 1-től
- nappali ellátás – idősek klubja 
- támogató szolgáltatás
2006. november 30-tól
- közösségi ellátások
  (szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek)
2011. január 1-től
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó intézmény
- szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtó intézmény 

      Báránd község közigazgatási területe
2005. október 1-től
- családsegítés,
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde

 2006. január 1-től
- támogató szolgáltatás
2006. november 30-től
- nappali ellátás – idősek klubja -
- közösségi ellátások
  (szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek)
2011. január 1-től
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó intézmény
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- szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtó intézmény 

       Sáp község közigazgatási területe
2005. október 1-től
- gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde

             2006.január 31-től
      - családsegítés,

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- támogató szolgálat
- gyermekjóléti szolgáltatás,

             2006. március 1-től
              - nappali ellátás – Idősek klubja

2006. november 30-től
- közösségi ellátások
  (szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek)
2011. január 1-től
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó intézmény
- szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtó intézmény 

Tetétlen község  közigazgatási területe
2008. augusztus 29-től
- gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde 
2009. január 1-től másodlagos 
-  szenvedélybetegek közösségi ellátása

 2011. január 1-től
- pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó intézmény
- szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtó intézmény 
2013. január 1-től
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Földes község közigazgatási területe
2009. január 1-től (feladatellátási szerződés alapján)
-  közösségi ellátások
  (szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek)

Biharnagybajom község közigazgatási területe
2011. január 1-től
- pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó intézmény,
- szenvedélybetegek nappali ellátását nyújtó intézmény.
2011. június 30-tól
- családsegítés,
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- idősek nappali ellátását nyújtó intézmény 
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde
2011. december 31-től
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- támogató szolgáltatás,
- szenvedélybetegek közösségi ellátása,
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása.

8.) Szervezeti egységek, ellátási terület, ellátotti létszám:   
Étkeztetés
4183 Kaba, Jókai u. 4.
Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom 
Tel/fax.: 54-461-250
E-mail:  szoc.kaba@t-online.hu
4161 Báránd, Kossuth u. 51-55. 
Ellátási terület: Báránd,Kaba, Sáp, Biharnagybajom
Tel: 54-566-027
4176 Sáp Fő u. 40/A.
Ellátási terület: Sáp, Báránd, Kaba, Biharnagybajom
Tel: 54-702-005
E-mail: tamaszsap@foldesinet.hu
4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 17.
Ellátási terület: Biharnagybajom, Báránd, Sáp, Kaba
Tel:54-472-521
E-mail: szockozpont@biharnagybajom.hu

Házi segítségnyújtás 
4183 Kaba, Jókai u.4. Ellátható személyek száma:72 fő
Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom
Tel/fax.: 54-461-250
E-mail: szoc.kaba@t-online.hu
4161 Báránd, Kossuth tér 4. Ellátható személyek száma: 72 fő
Ellátási terület: Báránd, Kaba, Sáp, Biharnagybajom
Tel/fax: 54-566-027, mobil: 20-514-9383
E-mail: barandtamasz@gmail.com
4176 Sáp Fő u. 40/A. Ellátható személyek száma: 36 fő
Ellátási terület: Sáp, Báránd, Kaba, Biharnagybajom
Tel: 54-702-005
E-mail: tamaszsap@foldesinet.hu
4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 17. Ellátható személyek száma:  72fő
Ellátási terület: Biharnagybajom, Báránd, Sáp, Kaba
Tel: 54-472-521
E-mail: szockozpont@biharnagybajom.hu

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Készülékek száma: 320 db
4183 Kaba, Jókai u.4. 
Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom, Tetétlen
Tel/fax.: 54-461-250
E-mail: szoc.kaba@t-online.hu

Családsegítés
4183 Kaba, Jókai u.4.
Tel/fax.: 54-461-250, mobil: 20-958-9128
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E-mail: csalad.kaba@t-online.hu
4161 Báránd, Kossuth tér 4.  
Tel/fax: 54-566-027, mobil: 20-511-1200
E-mail: barandtamasz@gmail.com
4176 Sáp Fő u. 40/A.
Tel: 54-702-005
E-mail: tamaszsap@foldesinet.hu
4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 17.
Tel: 54-472-521
E-mail: szockozpont@biharnagybajom.hu

Nappali ellátások
Időskorúak nappali ellátása
4183 Kaba, Jókai u. 4. Férőhelyek száma: 30 
Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom
Tel/fax.: 54-461-250
E-mail: szoc.kaba@t-online.hu
4161 Báránd, Kossuth tér 4. Férőhelyek száma: 30 
Ellátási terület: Báránd, Kaba, Sáp, Biharnagybajom
Tel/fax: 54-566-027
E-mail: barandtamasz@gmail.com
4176 Sáp Fő u. 40/A. Férőhelyek száma: 30 
Ellátási terület: Sáp, Báránd, Kaba, Biharnagybajom
Tel: 54-702-005
E-mail: tamaszsap@foldesinet.hu
4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 17. Férőhelyek száma: 30 
Ellátási terület: Biharnagybajom, Báránd, Sáp, Kaba
Tel: 54-472-521
E-mail: szockozpont@biharnagybajom.hu

Pszichiátriai betegek nappali ellátása
4183. Kaba, Jókai u. 4. Férőhelyek száma: 40 
Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom, Tetétlen
Tel/fax.: 54-461-250
E-mail: szoc.kaba@t-online.hu
Szenvedélybetegek nappali ellátása
4183. Kaba, Jókai u. 4. Férőhelyek száma: 40
Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom, Tetétlen
Tel/fax.: 54-461-250
E-mail: szoc.kaba@t-online.hu
4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 17. Férőhelyek száma: 40
Ellátási terület: Biharnagybajom, Kaba, Báránd, Sáp, Tetétlen
Tel: 54-472-521
E-mail: szockozpont@biharnagybajom.hu

Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
4183 Kaba, Jókai u.4.
Tel/fax.: 54-461-250
E-mail: szoc.kaba@t-online.hu
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Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom, 
 Földes (feladatellátási szerződés alapján)

Szenvedélybetegek közösségi ellátása
4183 Kaba, Jókai u.4.
Tel/fax.: 54-461-250
E-mail: szoc.kaba@t-online.hu
Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom, Tetétlen
 Földes (feladatellátási szerződés alapján)

Támogató Szolgálat
4183 Kaba, Jókai u.4.
Tel/fax.: 54-461-250, mobil: 
E-mail: szoc.kaba@t-online.hu
Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom

Gyermekóléti szolgáltatás
4183 Kaba, Jókai u. 4.
Tel/fax.: 54-461-250
E-mail:  gyerm@t-online.hu
4161 Báránd, Kossuth tér 4.
Tel.: 20-511-1200
E-mail: barandtamasz@gmail.com
4176 Sáp Fő u. 40/A. 
Tel:  54-702-005
E-mail: tamaszsap@foldesinet.hu
4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 17.
Tel:54-472-521
E-mail: szockozpont@biharnagybajom.hu

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
4183 Kaba, Hajdú u. 7.sz. Férőhelyek száma: 26
Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom, Tetétlen
Tel.: 20-510-9787
4184 Tetétlen, Rákóczi u. 1.  Férőhelyek száma: 12
Ellátási terület: Tetétlen, Báránd, Sáp, Biharnagybajom, Kaba
Tel.:  54/ 712-109, 
06-20-411-9511 
4172 Biharnagybajom, Kossuth u. 28. Férőhelyek száma: 26
Ellátási terület: Biharnagybajom, Báránd, Sáp, Kaba, Tetétlen
Tel: 54-472-413
E-mail: bolcsode@biharnagybajom.hu

9.)  Az intézmény közfeladata:
Illetékességi  területén  gondoskodik a szociális  igazgatásról  és szociális  ellátásokról 
szóló többször módosított 1993. évi III törvény ( továbbiakban: Szt) alapján

• Étkeztetésről
• Házi segítségnyújtásról
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról
• Családsegítésről

64

mailto:szockozpont@biharnagybajom.hu
mailto:tamaszsap@foldesinet.hu
mailto:gyerm@t-online.hu
mailto:szoc.kaba@axelero.hu
mailto:szoc.kaba@axelero.hu


• Nappali ellátásokról
- Idősek klubja
- Pszichiátriai betegek nappali intézménye
- Szenvedélybetegek nappali intézménye

• Támogató Szolgálatról 
• Közösségi ellátásokról

        - pszichiátriai betegek közösségi ellátása
       - szenvedély betegek közösségi ellátása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi
XXXI törvény ( továbbiakban: Gyvt) alapján
      1. Gyermekjóléti szolgáltatásról

2. Gyermekek napközbeni ellátásáról (bölcsőde)

10.) Szakágazati besorolás: 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 
nélkül

11.) Alaptevékenysége:
881011 Idősek nappali ellátása
889101 Bölcsődei ellátás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás
889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások

Alaptevékenységen belüli főbb tevékenységek:
Az  Szt  62-ában  meghatározott  étkeztetés  keretében  a  szociális  rászorultaknak, 

koruk,  egészségi  állapotuk  miatt  önmaguk  és  családjuk  étkeztetéséről 
gondoskodni  nem  tudóknak  a  legalább  napi  egyszeri  meleg  étkeztetés 
biztosítása

Az  Szt  63  §-ában  meghatározott  házi  segítségnyújtás  keretében  biztosítja  az 
alapvető  gondozási,  ápolási  feladatok  elvégzését,  az  önálló  életvitel 
fenntartásában  az  ellátott  és  lakókörnyezete  higiéniás  körülményeinek 
megtartásában  való  közreműködés,  a  veszélyhelyzetek  kialakulásának 
megelőzésében, elhárításában való segítségnyújtás. 

Az  Szt  64  §-ában  meghatározott  családsegítés  keretében  biztosítja  a  szociális, 
életvezetési  és  mentálhigiénés  tanácsadást,  családgondozást, 
veszélyeztetettséget  és  a  krízishelyzetet  észlelő  jelzőrendszer  működtetését, 
civil  kezdeményezések  elősegítését,  családokon  belüli  kapcsolaterősítést 
szolgáló  közösségépítő,  családterápiás,  mediációs  programokat, 
szolgáltatásokat.

Az Szt 65. §-ában meghatározott  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében 
biztosítja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú 
vagy  fogyatékos  személyek,  illetve  pszichiátriai  betegek  részére  az  önálló 
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életvitel  fenntartása  mellett felmerülő  krízishelyzetek  elhárítása  céljából 
nyújtott ellátást. 

Az  Szt.  65/A. §-ában  meghatározott  közösségi  ellátások  keretében  biztosítja  a 
lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a 
meglevő  képességek  megtartását,  illetve  fejlesztését,  a  háziorvossal  és  a 
kezelőorvossal  való  kapcsolattartás  révén  a  szolgáltatást  igénybe  vevő 
állapotának  folyamatos  figyelemmel  kísérését,  a  pszicho-szociális 
rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi vagy egyéb terápiás 
kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kisérését, 
megkereső  programok  szervezését  az  ellátásra  szoruló  személyek  elérése 
érdekében.

Az Szt. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatás keretében biztosítja a 
fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson 
kívüli  közszolgáltatások  elérésének  segítése,  valamint  életvitelük 
önállóságának  megőrzése  mellett  a  lakáson  belüli  speciális  segítségnyújtás 
biztosítása révén.  

Az Szt. 65/F. §. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott nappali ellátás keretében 
biztosítja  a  hajléktalan  személyek  és  elsősorban  a  saját  otthonukban  élő, 
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális  és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek  részére  a  lehetőséget  a  napközbeni  tartózkodásra,  társas 
kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá 
igény szerint meg kell szervezni  az ellátottak napközbeni étkeztetését.

A Gyvt 38-40 §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek 
érdekeit  védő  speciális  személyes  szociális  szolgáltatás,  amely  a  szociális 
munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi 
és  lelki  egészségének,  családban  történő  nevelkedésének  elősegítését,  a 
gyermek  veszélyeztetettségének  megelőzését,  a  kialakult  veszélyeztetettség 
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A  Gyvt  41-42/A.  §-ában  meghatározott  gyermekek  napközbeni  ellátásaként  a 
családban  élő  gyermekek  életkorának  megfelelő  nappali  felügyeletét, 
gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon 
gyermekek  számára,  akiknek  szülei,  nevelői,  gondozói  munkavégzésük, 
munkaerőpiaci  részvételt  elősegítő  programban,  képzésben való részvételük, 
betegségük  vagy  egyéb  ok  miatt  napközbeni  ellátásukról  nem  tudnak 
gondoskodni.  A  napközbeni  ellátás  keretében  biztosított  szolgáltatások 
időtartama  lehetőleg  a  szülő  munkarendjéhez  igazodik.  A  feladat  ellátása 
napos bölcsőde keretében történik. Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása.

12.) Gazdálkodási jogköre:
   Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
   Gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
   Ellátja az alábbi önállóan működő szervek pénzügyi-gazdasági feladatait:

- Kabai Óvoda
- Mácsai Sándor Művelődési Ház
- Gonda Ferenc Városi Könyvtár

13.) A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése:
            Kaba, Jókai u. 4.   Hrsz: 4
            Kaba, Hajdú u. 7.  Hrsz: 1514
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            Báránd, Kossuth tér 4. 635 hrsz.
            Sáp, Fő utca 40/A. 338/1 hrsz.
            Tetétlen, Rákóczi u. 1.  427 hrsz.
           Biharnagybajom, Rákóczi u. 17. 644 hrsz.

Biharnagybajom, Kossuth u.28. 1549/1 hrsz.

14.) Az intézményi vagyon feletti rendelkezés:
A  települési  önkormányzatok  által  a  feladatellátáshoz  átadott  vagyon  feletti 
rendelkezési jogot az a képviselő-testület gyakorolja, melynek illetékességi területén a 
vagyon található.
A közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon feletti rendelkezés a Kaba 
Városi  Önkormányzat  Képviselő-testületét  illeti  meg  a  társulási  megállapodásban 
foglaltak szerint.
Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó 
vagyon  rendeltetésszerű  használatára,  üzemeltetésére,  továbbá  helyiségeinek  és 
eszközeinek eseti bérbeadására. 
A  tulajdonosi  jogok  és  kötelezettségek  (elidegenítés,  megterhelés)  tekintetében  a 
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni 

15.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Nyilvános pályázat útján  bízza meg a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti 

Társulás 
Társulási Tanácsa társulási megállapodásban foglaltak szerint,   5 év időtartamra a 

közalkalmazottakról
 szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  végrehajtásáról  a  szociális,  gyermekjóléti  és 

gyermekvédelmi
 ágazatban  a 257/2000. (XII.  26.)  Kormányrendelet  alapján.  Az egyéb munkáltatói 

jogkör gyakorlója a 
Társulási Tanács elnöke.

16.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  az  irányadó.  Egyes  foglalkoztatottjainak  a 
jogviszonya munkavállaló,  melyekre  nézve a  Munka Törvénykönyvéről  szóló 2012. évi  I. 
törvény és  a  Közérdekű  önkéntes  tevékenységről  szóló  2005.  évi  LXXXVIII.  törvény az 
irányadó.  Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló 
1959. évi IV. törvény ( pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Kaba, 2013. május …... 

                                                                                                                                  Elnök

Záradék:
Az   egységes  szerkezetű  új  alapító  okiratot  2013.  július  1-ei  hatállyal  Kabai  Támasz 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  Társulási  Tanácsa  a  2013.  május  …..-ei  ülésén  a 
……/2013. (V. …..) TT. határozatával fogadta el. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Kiss Gyula jegyző
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Határidő: 2013. július 1.

4. napirendi pont
Beszámoló a Bárándi Köztemető 2012. évi üzemeltetéséről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Üdvözli Varga Lajos ügyvezető igazgató urat. Előterjeszti a napirendi pontot. Átadja a szót 
Varga Lajosnak, beszámolóval kapcsolatos hozzászólásait tegye meg. 
Varga Lajos ügyvezető igazgató
A Kft. második éve végzi a bárándi köztemető üzemeltetését. Fontosnak tartották az AKSD-
tól  átvételt  követően,  az  előző  üzemeltetőtől  a  településen  azonos,  picivel  magasabb 
színvonalat  tudjanak  szolgáltatni.  Fejlesztések  történtek.  A  jogszabályi  háttér  az 
üzemeltetéssel  és  a  szolgáltatással  kapcsolatban,  pontosan  leírja  mi  a  kötelessége  az 
üzemeltetőnek és mi a kötelessége a szolgáltatónak, hogy kell az ügyfelet kezelni, hogyan kell 
elszámolni. Jelenleg a bárándi temetőt 2 gondnokkal üzemeltetik, 5 fős létszámmal végzik a 
temetkezési  szolgáltatást.  Üzemeltetési  illetve  szolgáltatási  költségeket,  egybemosni  nem 
lehet,  külön  kell  nyilvántartani.  Panaszt  nem kapott,  bejelentést  nem kapott,  aminek  örül. 
Kötelező  feladatellátást  is  végeznek.  Fontosnak tartja,  hogy a  lakosság minden igényét  ki 
tudják elégíteni. Az egész éves költsége a temetőüzemeltetésnek nagyon magas. A lakosság 
mindig megkapja azt  a szolgáltatást,  kérésének megfelelő ellátást,  amivel  őket  megkeresi. 
Jelenleg  a  szakmába  változásokat  terveznek.  Volt  szakmai  konferencián,  nem lehet  tudni, 
hogyan fogja érinteni az üzemeltetőket, szolgáltatókat ez a változtatás. Az a terv jelenleg hogy 
minden állampolgár alanyi  jogon jusson temetéshez.  A táblázatokban látszik,  hogy milyen 
költségek merültek fel. Újítások aktuálissá váltak. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A legfontosabb a tényleges karbantartásokon felüli, felújítási munkálatok ill. beruházások. Az 
együttműködés  teljesen  zökkenőmentes  a  városüzemeltető  és  az  önkormányzat  között. 
Panaszok felmerülnek a lakosok részéről. Az elmúlt évben nagyobb beruházásra nem került 
sor a temető épületében. Kerítésjavítások, egy épületrész lebontásra került. A ravatalozó, az 
előtte lévő előtető felújítása szükséges lenne. Meszelést, padok felújítását az önkormányzat 
elvégzi. A Képviselő- testület eldönti, hogy az előtetővel mi legyen a teendő. 
Varga Lajos ügyvezető igazgató
Határozottan utasította a gondnokot, ha szükséges a szeméttárolók többszöri ürítése azonnal 
jelezze,  a  gondnoknak  van  egy  napi  feladata,  amit  el  kell  látni.  A  juhok  bemenetele  a 
temetőbe,  abból  adódhatott,  hogy  a  hátsó  kapu  bezárást  kontrollálni  kell.  Nem  tudja  itt 
mennyire érzékelhető az, hogy virágok tűnnek el? Sajnos Ladányban is előfordult már ilyen 
ez országos probléma. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
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Megtette az önkormányzat a feljelentést a viráglopás ügyben. Ez ügyben sok lakossági 
bejelentés, panasz érkezett. A legeltetéssel kapcsolatban is, a hátsó bejárattal kezdeni kell 
valamit.
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás?
Kiss Gyuláné képviselő
A temetőn keresztül menő utat, közútként használták sokan, ez kegyeletsértő. A temetési 
szolgáltatással személy szerint nem volt problémája, a temető üzemeltetéssel szeretné 
elégedetlenségét kifejezni. Az önkormányzat is sokat meg tett azért hogy a temető elhanyagolt 
sírjait rendbe tetette a közmunkásokkal. Hiányolta a rendet. A helyi gondnoknak mi a 
feladata? Nem igazán szép a temető, ha szabad így mondani. Sok a gazdátlan sír. 
Temetőhelyek kiosztása nem egy rend alapján történik. Történt e ez ügyben előrelépés?
Varga Lajos ügyvezető igazgató
Egyetért a kapubezárással. A temetőnek legyen egy bezárási rendje. A temetőüzemeltetéssel 
kapcsolatban a legnagyobb probléma, amikor veszélyes sírok vannak a temetőben. Nem 
tudjuk, van e hozzátartozó vagy nincs. A nyilvántartó program nagy összeg. Önkormányzattól 
sok segítséget kaptak. Nagy takarítást nem tudnak elvégezni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Temető esztétikai kinézete elsősorban az üzemeltető feladata, gondnok vonatkozásában 
kellene ezen valamilyen formában elgondolkodni. Fokozott figyelmet kell ráfordítani. 
Varga Lajos ügyvezető igazgató
A bárándi temető nem nagy területű.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van e további kérdés, hozzászólás? 
A beszámolóban foglaltakat és az itt elhangzottakat elfogadja-e? Egy tételes költségvetést, 
javaslatot kérünk a városüzemeltetőtől, hogy ezek a feladatok elvégzése milyen összegeket 
jelentene?

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

84/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete 
áttekintette  a  Püspökladányi  Városüzemeltető  és 
Gyógyfürdő  Kft.,  Bárándi  Köztemető  üzemeltetéséről 
szóló  beszámolóját,  azt  a  határozat  mellékletében 
foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal

Melléklet:
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5. napirendi pont
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy a képviselője nem tudott megjelenni. Előterjesztette a napirendi pontot. 
Megkérdezi van e kérdés, hozzászólás? A testület részéről hozzászólás nem hangzik el így 
szavazásra bocsátja. Megkérdezi, hogy ki az aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja? 

A testület 5 igen szavazattal, nem és  tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

85/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete 
áttekintette  az  Orvosi  Ügyelet  Nonprofit  Kft. 
beszámolóját  az  orvosi  ügyelet  szolgáltatás  2012.  évi 
biztosításáról  és  azt  a  melléklet  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Határidő: Azonnal

Melléklet:
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6. napirendi pont
Döntés a Bárándi Napsugár Óvoda Alapító okiratának elfogadásáról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondja, hogy erről született már korábban határozat. 
Jogszabályi változások okán megszűnik a társulás. Ezt a feladatot az önkormányzat önálló 
feladatként kívánja a későbbiekben ellátni. Megkérdezi az intézményvezetőt van e ezzel 
kapcsolatosan kiegészíteni valója. 
Kiss Gyuláné képviselő
Egy gondolattal szeretné kiegészíteni. Napfény Óvoda szeretnének lenni, mert ez teljes 
mértékben lefedi az ő programjukat, amennyiben erre lehetőség lesz egy névmódosítást 
szeretne eszközölni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés vélemény?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezi, hogy korábban is benne volt a nemzetiségi óvodai nevelés és ellátás?
Kiss Gyuláné képviselő
Igen, benne volt.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy két határozatot kell hozni.
Megkérdezi, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a megszüntető okiratot ebben a 
formában a Képviselő- testület elfogadja –e ?

A testület 5 igen szavazattal, nem és  tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

86/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a 
Kabai  Óvoda  megszüntető  okiratát  az  alábbiakban 
foglaltak szerint fogadja el:

Megszüntető okirat

Kaba,  Báránd,  Sáp  és  Tetétlen  Települések  Óvodai  Intézményi  Társulása  tagjai  –  Kaba  Város 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  (4183  Kaba,  Szabadság  tér  1.)  Báránd  Községi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete (4161 Báránd, Kossuth tér 1.), Sáp  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 
( 4176 Sáp, Fő út 24.), Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (4184 Tetétlen, Kossuth u. 
65.)  –  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  11.§.  (1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján, ez e §. rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 14. §. (2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi megszüntető 
okiratot adja ki:

A költségvetési szerv:
- Megnevezése: Kabai Óvoda
- Székhelye:      4183 Kaba, Batthyány u. 8.
- Megszüntető szerveinek megnevezése, székhelye:

             Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
             4183 Kaba, Szabadság tér 1.
             Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
             4161 Báránd, Kossuth tér 1.
             Sáp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
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             4176 Sáp, Fő út 24.
              Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
              4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.

Megszűnés módja: jogutódos átalakítás különválással

A  megszüntetés  oka:  Az  intézményt  fenntartó  önkormányzatok  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi   CLXXXIX.  törvény 146.§.(1)  bekezdésében foglaltak alapján 
felülvizsgálták a társulási megállapodást, és úgy határoztak, hogy 2013. július 1. napjától a társulást 
alkotó önkormányzatok maguk biztosítják településükön az óvodai ellátást. 

A közfeladat jövőbeni ellátása:
Az óvodai ellátást 2013. július 1-től Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen településeken  a Kaba, Báránd, Sáp 
és  Tetétlen  Települések  Óvodai  Intézményi  Társulásban  tagintézményként  működő  intézmények 
önálló  fenntartásával  biztosítják.  A  tagintézményekben  foglalkoztatottak  továbbfoglalkoztatása  az 
adott településen történik. 
Jogutód szervek neve, székhelye: 

- Kabai Óvoda
4183 Kaba, Batthyány u. 8.

- ……….
4161 Báránd, Kossuth tér 6.

- …………..
4176 Sáp, Fő utca 29.

- …………………………..
4184 Tetétlen, Rákóczi u. 1.

A megszüntetésre kerülő intézmény tagintézményei  2013.  július 1-től  a fenntartó önkormányzatuk 
területén  biztosítják  az  óvodai  ellátást,  és  ezen  intézmények  jogutódként  járnak  el  a  megszűnt 
tagintézmény tekintetében.

Kötelezettségvállalás rendje:
A költségvetési  szerv  arra  jogosult  dolgozója  a  szerv  nevében  2013.  június  30.  napjáig  vállalhat 
kötelezettséget.

Megszűnés időpontja:
2013. június 30.

Záradék:  A  Kabai  Óvoda  megszüntető  okiratát  Kaba  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
……/2013.(V……) Kvt.h.,  Báránd Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a ……/2013.(V…..), 
Sáp  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  ……./2013.  (V……),  Tetétlen  Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ……./2013.(V…..) határozatával hagyta jóvá.

Kaba, 2013.május……

Szegi Emma                                                                                      dr. Kovács Miklós
Kaba Város polgármester                                                                  Báránd Község polgármestere

Karacs Imre                                                                                  Borbélyné Fülöp Hajnalka
Sáp Község polgármestere                                                            Tetétlen Község polgármestere
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Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Kiss Gyula jegyző

Határidő: 2013. július 1.

Megkérdezi, hogy a Bárándi Napsugár Óvoda alapító okiratát ebben a formában elfogadja –e? 

A testület 5 igen szavazattal, nem és  tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

87/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  az 
önkormányzat  óvodai  neveléssel  kapcsolatos 
feladatellátásához,  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  alapító 
okiratát  a  következőkben  foglaltaknak  megfelelően 
fogadja el:

Alapító okirat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV. 
törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 21. §. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.)  Korm.  rendelet  5.  §.  (1)-(2)  bekezdései,  valamint  a  nevelési-oktatási  intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv
1. Megnevezése: Bárándi Napsugár Óvoda
2. Székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 6.

Elérhetőségei: Tel.: 06-54-466-052
                            Fax.: 06-54-466-052
                            E-mail: ovodabarand@gmail.com

3. Telephelye: -
4. Jogelődje: Kabai Óvoda 4183 Kaba, Batthyány u. 8. 
5. Közfeladata: Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 

13.§. (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás
6. Alaptevékenysége: Óvodai ellátás, iskolai életmódra előkészítés
7.  Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés
8. Alaptevékenység  államháztartási szakfeladatrend szerinti felsorolása:
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851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása 
Testi,  érzékszervi  (látás,  hallás),  értelmi,  beszédfogyatékos,  autista,  több 
fogyatékosság együttes  előfordulása esetén halmozottan fogyatékos;  a pszichés 
fejlődés zavarai miatt  a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 
(kóros  hiperkinetikus  vagy  kóros  aktivitásszabályozás  és  figyelemzavar, 
mutizmus,  kevert  specifikus  fejlődési  zavar,  nem  meghatározott  zavar,  egyéb 
pervazív fejlődési zavar), a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenessége  miatt sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
nevelése, ellátása a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján.

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: logopédia, nevelési tanácsadáson belüli 

terápiás gondozás
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek, programok 

- Óvodai Fejlesztő Program működtetése, hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatására, hátránykompenzációjára

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9. Illetékessége, működési köre: Báránd község közigazgatási területe
10. Irányító szerv neve, székhelye: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                                 4161 Báránd, Kossuth tér 1.
11. Alapító neve, székhelye: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                                 4161 Báránd, Kossuth tér 1.
12. Fenntartó szerv neve, székhelye: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                                 4161 Báránd, Kossuth tér 1.
13. Gazdálkodási  jogköre:  önállóan  működő;  Az  intézmény  pénzügyi-gazdasági  feladatait  a 

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
14. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető megbízása nyilvános pályázat alapján a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint történik 
határozott időre (5 évre)

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatott-
jainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munka-
vállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény ( pl. megbízási jogviszony) az irányadó. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű önkéntes munka

16. Az intézmény típusa: óvoda
17. Maximális gyermeklétszám: 125 fő

o A feladatellátást szolgáló vagyon: A bárándi 644 hrsz.-ú 4161 Báránd, Kossuth tér 
6. szám alatt lévő épület (ingatlan)

Egyéb  vagyon  a  vagyonnyilvántartás  szerint  és  az  éves  költségvetésben  biztosított 
pénzeszközök.

18. A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyon feletti rendelkezési jog Báránd Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testületét illeti meg. Az ingatlanok kezelésével az önkormányzat az intéz-
mény vezetőjét bízza meg.”
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Záradék:
Jelen alapító okiratot Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ……/2013. (V.29.) KT 
képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá és 2013. július 1-én lép hatályba.

Báránd, 2013. ……………………………………….

                                                                                                                        Dr. Kovács Miklós
                                                                                                                        polgármester

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Kiss Gyula jegyző

Határidő: 2013. július 1.

7. napiredni pont
A Bihari  Szilárd  Hulladéklerakó  és  Hasznosító  Társulás  társulási  megállapodásának 
módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy az elmúlt időszakhoz képest előrelépéssel 
kapcsolatos dolgot nem tud megosztani. Jogszabályi változások okán minden egyes 
társulásnak jogi személyiségű társulássá kell átalakulnia június 30.-át követően. Lényegi 
változásokat kell alkalmazni a megállapodásban. A legvitatottabb pont a 24-es pont a társulási 
megállapodásban, amely rögzíti, hogy a hozzájárulást milyen formában és meddig kell 
teljesíteni. Kötelező inkasszó kikötését is jelentené. Amennyiben az önkormányzat a 2%-os 
hozzájárulást nem teszi meg, abban az esetben készpénzbeszedési megbízás keretében az 
önkormányzattól inkasszálni lehetne ezeket a költségeket. Egyelőre nem lehet tudni mi lesz a 
közszolgáltatással. Hozzájárulás 2014-től lesz esedékes. 2013-ban pénzügyi hozzájárulást 
nem igényel. 
Megkérdezi van e kérdés, vélemény?
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Törvényileg kell elfogadni? A beszedési megbízás elsőbbséget élvez az inkasszóval szemben? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem. Ez egy biztosíték. Módosítás következtében kikerült a társulási megállapodásból, nem 
fog elsőbbséget élvezni más inkasszókkal szemben. 
Erdős Zsolt képviselő
Lehet tudni összegszerűen, ez a hozzájárulás milyen mértékű?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem lehet előre látni.
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
El kell fogadni, úgy hogy nem látjuk? Nem lehet ezt elnapolni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jogi személyiségűvé alakulás miatt nem. 
Erdős Zsolt képviselő
Ha az állam szerepet vállal, akkor is lesz létjogosultsága ennek a társulásnak? 
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem. Ha állami szerepvállalás lesz nem.
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
A szállítás július elsejétől ugyanúgy működni fog?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem lehet tudni. Ez az ami még kérdés?
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Volt egy ülésen, akkor ott arról volt szó hogy megbíznak egy jogászt aki utána jár a 
dolgoknak.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Meg is vizsgálta a jogász ezt a dolgot. Két alternatívát vázolt fel vagy kivásárolják az 
Önkormányzattól az AKSD-t, második alternatíva volt hogy fuzionál. Az alapvető célkitűzése 
a társulásnak az, hogy maradjon önkormányzati tulajdonban, viszont ehhez nincs meg a 
pénzügyi forrás, a lerakó tulajdonjoga az AKSD-t illeti, a működést egyelőre nem tudják 
fenntartani. Nincs olyan alternatíva jelen pillanatban, ami az önkormányzati tulajdonú 
működtetés alapfeltétele lenne. 
Egyelőre úgy gondolja a társulási megállapodást kell elfogni, annyi kitételt tenne hozzá a 
határozatban amellyel elfogadjuk, hogy a pénzügyi hozzájárulás akkor kerül elfogadásra a 
testület által amikor a tételes költségvetés rendelkezésre áll.  
Megkérdezi a Képviselő- testülettől, hogy elfogadható-e így? Amennyiben igen ezekkel a 
kiegészítésekkel a társulási megállapodást ki az aki elfogadja? 

A testület 5 igen szavazattal, nem és  tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

88/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bihari 
Szilárd  Hulladéklerakó  és  Hasznosító  Társulás 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási 
megállapodását  jóváhagyja,  azzal  a  kitétellel,  hogy  a 
megállapodás 23. pontjában foglaltak csak akkor lépnek 
hatályba,  ha a  társulás  a várható  költségekről  részletes 
kalkulációt juttat el a képviselőtestület felé.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal
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Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 

társulási megállapodása

( a 2009. július 15-én kelt megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagönkormányzatai a  Bihari Szilárd 
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2009. július 15-én kelt társulási megállapodását a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek megfelelően 
módosítják és a módosítással egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadják el: 

1./ A társulás neve:

Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás

(továbbiakban: társulás)

2./ A társulás székhelye:

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

3./ A társulás tagjainak neve, székhelye:

1./ Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4115 Ártánd, Rákóczi Ferenc u. 28.   

2./ Bakonszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.        

3./ Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4161 Báránd, Kossuth tér 1.       

         

4./ Bedő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4128 Bedő, Rákóczi Ferenc u. 35.               

5./ Berekböszörmény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.   
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6./ Berettyóújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testülete

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.       

7./ Bihardancsháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4175 Bihardancsháza, Kossuth Lajos u. 17.     

8./ Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

4110 Biharkeresztes, Széchenyi István u. 57.    

9./ Biharnagybajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4172 Biharnagybajom, Rákóczi Ferenc u. 5.      

10./ Bihartorda Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4174 Bihartorda, Kossuth Lajos u. 73.               

11./ Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4114 Bojt, Ady Endre u. 5.                                 

12./ Csökmő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4145 Csökmő, Kossuth Lajos u. 109.            

13./ Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4144 Darvas, Rákóczi Ferenc u. 50.              

14./ Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése

4024 Debrecen, Piac u. 20.                             

15./ Esztár Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4124 Esztár, Árpád u. 1.                                  

16./ Földes Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4177 Földes, Karácsony Sándor tér  5.             

17./ Furta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4141 Furta, Petőfi Sándor u. 1.                          

18./ Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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4122 Gáborján, Fő u. 106.                                 

19./ Hencida Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4123 Hencida, Kossuth tér 1.                         

20./ Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4126 Kismarja, Bocskai u. 20.                        

21./ Komádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

4138 Komádi, Hősök tere 4.                           

22./ Körösszakál Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4136 Körösszakál, Piac tér 1.                        

23./ Körösszegapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4135 Körösszegapáti, Kossuth Lajos u. 62.   

24./ Magyarhomorog Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.             

25./ Mezőpeterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4118 Mezőpeterd, Jókai Mór u. 2.                

26./ Mezősas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49.              

27./ Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4127 Nagykereki, Kossuth Lajos u. 22.        

28./ Nagyrábé Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5.                      

29./ Pocsaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4125 Pocsaj, Nagy u. 51.                              

30./ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete

4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.                
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31./ Sáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4176 Sáp, Fő u. 24.                                       

32./ Sárrétudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4171 Sárrétudvari, Kossuth Lajos u. 72.        

33./ Szentpéterszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4121 Szentpéterszeg, Kossuth Lajos u. 45.     

34./ Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4163 Szerep, Nagy u. 53.                                

35./ Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4132 Tépe, Rákóczi Ferenc u. 1.                     

36./ Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4184 Tetétlen, Kossuth Lajos u. 65.               

37./ Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4117 Told, Kossuth Lajos u. 4.                       

38./ Újiráz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4146 Újiráz, Szabadság tér 1.                         

39./ Váncsod Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4119 Váncsod, Kossuth Lajos u. 42.          

40./ Vekerd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4143 Vekerd, Kossuth Lajos u. 18.              

41./ Zsáka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4142 Zsáka, Szabadság tér 1.                       

4./ A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat- és hatáskörök

- Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
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- Hulladéklerakó és hasznosító telep létesítése közös beruházásban és a telep 
üzemeltetése

- A KEOP projekt keretében megvalósuló rekultivációval kapcsolatos előkészítő 
munkák – pályázat lefolytatása, közbeszerzés lebonyolítása, szerződéskötés - valamint 
a tényleges rekultivációs munkákkal kapcsolatos projektgazdai feladatok ellátása. 

−      A rekultivált területek utógondozási feladatainak ellátása.
−      Döntés pályázatok benyújtására támogatások elnyerése érdekében.

5./     A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott

         feltételei:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátása körében nyújtott szolgáltatást a törvény és a tagönkormányzatok rendeletei szerint kell 
igénybe venni.

6./ A társulás jogállása

A társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. Mint jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv jogokat 
szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. 

         A társulás közszolgáltatási feladatai ellátása érdekében költségvetési szervet, gazdálkodó 
szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, teljes körűen gyakorolja 
az alapítói jogokat,  kinevezi  vezetőiket.

A társulás döntéshozó szervére vonatkozó szabályok:

7./      A társulást érintő döntéseket – a társulás megszüntetése, a társulásból történő

          kiválás, a megállapodás módosítása, a társuláshoz történő csatlakozáshoz való

          hozzájárulás kivételével – a társulási tanács hozza.

8. / A társulási tanácsban a társulás tagjait a polgármesterek képviselik, akik a 15./ pontban 
foglaltak szerinti arányban  rendelkeznek szavazati joggal.

9./ A társulási tanács tagjai sorából egy elnököt és 9 alelnököt választ. A társulást a társulási 
tanács elnöke képviseli. Az elnök és az alelnökök megbízatása a polgármesteri tisztségük 
megszűnéséig tart. 

10./ A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése, valamint a feladatok 
ellátásnak rendszeres és folyamatos ellenőrzése.
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A társulási tanács tagjai feladatukat társadalmi megbízatásban látják el, tiszteletdíjban nem 
részesülnek, de igazolt költségeiket a társulás köteles megtéríteni.

11./ A társulás a társulási tanács által elkészített és elfogadott munkaterv alapján működik.

A társulási tanács döntéseit ülésein, határozattal hozza. Az ülést az elnök – akadályoztatása 
esetén a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítési sorrend 
szerinti alelnök  – hívja össze és vezeti. A társulási tanács szükség szerint, de legalább évente 
kétszer ülésezik. Kötelező az ülésen megvitatni a társulásban történő működés tapasztalatairól 
szóló előterjesztést, valamint a társulás működéséhez szükséges pénzeszközök mértékének 
meghatározását, rendelkezésére bocsátásának módját. Az ülést össze kell hívni a társulás 
tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára.

12./  A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint a felével rendelkező 
tag jelen van. 

13./    A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 
jelen lévő tagok szavazatainak  a felét és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának egyharmadát. 

14./    A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét.

15./ A Társulás tagjai a vagyoni hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazati joggal, amely 
arány a felek akarata szerint az alábbi:

- Berettyóújfalu 20%, a többi 40 település 2-2%, összesen 100 %.

Szavazni kizárólag személyesen lehet.

16./    A társulási tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az 

          elnök és a társulási tanács által  felhatalmazott társulási tanács tag írja alá. 

 

17./ Az önkormányzatok jogosultak ellenőrizni a társulás gazdálkodását és működését, 
jóváhagyják a társulás költségvetését. Az elnök évente legalább egy alkalommal beszámol a 
társulási tanácsnak  a Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról.

 A társulás vagyona, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának

           rendje :
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18./ A társulás tagjai a társulás rendelkezésére bocsátják az alábbi készpénzvagyont:

Berettyóújfalu 232.000,-Ft, a többi 40 település településenként 24.000,-Ft, így a társulás 
készpénzvagyona 1.192.000,-Ft, azaz egymillió-egyszázkilencvenkettőezer forint. 

Csatlakozó település 24.000,-Ft-ot a csatlakozást követő 8 napon belül utalja át a társulás 
számlájára.

A működéshez szükséges vagyont a települési önkormányzatok folyamatosan kötelesek 
biztosítani

- a beruházás megvalósításához elnyert vagy a társulás tevékenységéhez kapcsolódó 
pályázati pénzeszközök és

- szükség szerint saját pénzeszközök rendelkezésre bocsátásával.

          A zárszámadást követően, amennyiben az egyes tagönkormányzati  elszámolás 
eredményeképpen pénzmaradvány mutatható ki az adott tagönkormányzat vonatkozásában, 
abban az esetben ez a pénzmaradvány az érintett tagönkormányzatot illeti meg.

19./        

A társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a társulást  illeti meg. A 
társulás vagyonát képezi a berettyóújfalui 0714/13 hrsz.-ú hulladéklerakó telep, a 
berettyóújfalui 0714/29 hrsz.-ú földterület, valamint a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 
(székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1., cégjegyzékszám: 09-09-010210) 
51 %-os üzletrésze.

20./   A társulás vagyona feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a társulási

        tanács gyakorolja. A társulás tulajdonában levő vagyon elidegenítéséről vagy

         megterheléséről a társulási tanács jogosult dönteni.

21./    A települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás

          működésének tapasztalatait, döntenek a működéshez szükséges pénzeszközök

          költségvetésben történő elkülönítéséről. Valamennyi társulásban résztvevő

          önkormányzat e döntését legkésőbb a költségvetés elfogadásával egyidejűleg

          köteles meghozni.

22./ A társulás fenntartásához, működtetéséhez szükséges pénzügyi hozzájárulást a tagok a 15./ 
pont szerinti arányban havi egyenlő részletben kötelesek a társulás rendelkezésére bocsátani. 
A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a ráeső pénzügyi 
hozzájárulást 6 hónapon át nem fizeti meg és ezen kötelezettségének ismételt írásbeli 
felszólításban közölt határidőben sem tett eleget. 

23./ A társulás munkaszervezeti feladatait a Berettyóújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
végzi.
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A munkaszervezeti feladatok ellátása címén a társulási tanács 1,5 fő közszolgálati 
tisztviselő személyi kiadásainak (bér- és járulék költségének), valamint a ráeső dologi 
kiadásoknak megfelelő összeget határoz meg a társulás éves költségvetésében. Az egyes 
tagönkormányzatok jelen megállapodás 15./ pontja szerinti arányban havi egyenlő 
részletben fizetik meg a munkaszervezeti feladatok ellátására  meghatározott összeget.

24./      

A társult önkormányzatok által vállalt vagyoni hozzájárulás, továbbá a fenntartáshoz, 
működéshez szükséges pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a hozzájárulást meg 
nem fizető, illetve késedelembe esett önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a társulás – 
ha az általa küldött felszólítást követően 8 napon belül a tartozás nem kerül 
kiegyenlítésre – az adott önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali beszedési 
megbízást nyújtson be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más inkasszókkal 
szemben. A tagönkormányzatok az önkormányzat nevében aláírásra jogosult személyek 
által aláírt felhatalmazó nyilatkozatot nyújtanak be a számlavezető pénzintézetük felé, 
mellyel felhatalmazzák a számlavezető pénzintézetet a társulás által benyújtott beszedési 
megbízás teljesítésére. A tagönkormányzatok a felhatalmazó nyilatkozatot a 
számlavezető pénzintézetük felé jelen társulási megállapodás aláírását követő 15 napon 
belül kötelesek benyújtani, majd a felhatalmazó nyilatkozat számlavezető pénzintézet 
által ellenjegyzett példányát, az ellenjegyzett nyilatkozat kézhezvételét követően, soron 
kívül, de legkésőbb 10 napon belül kötelesek a társulás részére eljuttatni.

           Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés 

           behajtását a társulás polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel

          szemben. Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk-ban

           meghatározott késedelmi kamat kerül felszámolásra.

  

A társulási jogviszony létrejöttére, annak megszűnésére vonatkozó szabályok:

25./ E társulási megállapodást felek határozatlan időre kötik.

26./   E megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek minősített 
többséggel hozott döntése szükséges.

27./ A Társuláshoz való csatlakozás szabályai:

         A társuláshoz csatlakozhatnak a megye más önkormányzatai is. A Társuláshoz csatlakozni a 
naptári év során bármikor lehet. A Társuláshoz való csatlakozásról, legalább hat 
hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot 
értesíteni kell. A csatlakozás megengedhetőségéről – a társulási tanács javaslata alapján – a 
társulás mindegyik tagjának minősített többséggel hozott egybehangzó képviselő-testületi 
határozata szükséges.

28./    A Társulásból történő kiválás feltételei:
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     Kiválni – a társulási célt nem veszélyeztetve – csak ezen megállapodással elfogadott eljárási rend 
szerint lehet. A társulásból kiválni szándékozó önkormányzatnak az erre vonatkozó képviselő-
testületi határozatát, a kiválást megelőző 6 hónappal korábban, írásban kell a társuláshoz 
benyújtani azzal, hogy kiválni csak a következő év január 1-jével lehet. 

A kiválni szándékozó önkormányzattal a társulás a kiválás kezdő időpontjától számított hat 
hónapon belül elszámol. A társulási tanács a kiválást rögzítő határozatával egyidejűleg dönt 
arról, hogy az elszámolásnál konkrétan milyen módon bocsátja a kiválni szándékozó számára 
rendelkezésre az őt megillető vagyont, figyelemmel az érintett önkormányzat kérésére is.

Felek tudomásul veszik, hogy ennek módja lehet:

- készpénzbeni kifizetés,

- gépek, berendezések, felszerelések rendelkezésre bocsátása, vagy tulajdonának 
átadása,

- a kiválni szándékozó település által addig is igénybe vett szolgáltatások kiválás 
időpontját követő meghatározott ideig tartó továbbfolytatása,

ezek kombinációja.

A bevitt vagyon kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, 
ha az nem veszélyezteti a társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a 
társulás volt tagját a társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.

29./ A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának rendje, 
kötelezettsége, a vagyonmegosztás módja:

      A Társulás megszűnése esetén a Társulás használatába átadott ingó és ingatlan vagyon 
visszakerül a Társulásban részt vevő önkormányzatokhoz.

          A Társulás megszűnése esetén az abban résztvevő önkormányzatok részéről a Társulás 
működésével kapcsolatos költségek elszámolása a pénzügyi hozzájárulás alapján 
történik. A költségek elszámolását a Társulás megszűnését követő hónap 15. napjáig kell 
elkészíteni és megküldeni.

30./     A társulás működésének ellenőrzési rendje:

        A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Berettyóújfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal a társulás belső ellenőrzéséről a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
szerint gondoskodik.

         A társulási tanács a társulást érintően a tagjai által közvetlenül is végezhet célszerűségi, 
gazdasági, működési vagy egyéb téren ellenőrzést, ilyen feladattal esetenként a tanács 
legalább két tagja vagy bizottsága bízható meg, akik az ellenőrzés tapasztalatairól a 
társulási tanács részére az általa meghatározott módon és időben tesznek jelentést. A 
társulási tanács külső szakértővel megbízás útján is végeztethet ellenőrzést.

31./ A társult önkormányzatok - figyelembe véve az Európai Unió szervei által elfogadott 
közösségi jogszabályokat, valamint a KEOP projekt megvalósításával összefüggő hazai 
jogszabályokat, pályázati felhívást és útmutatót - a következőkkel egészítik ki a társulási 
megállapodást. 
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a megállapodás jelen pontja,  a  KEOP projekt  keretében megvalósuló rekultivációban részt 
vevő alábbi településekre vonatkozik: 
Ártánd 037/4

Bakonszeg 0119/30

Báránd 021/11

Bedő 020/b

Berekböszörmény 015/1

Berettyóújfalu 0148/4

Bihardancsháza 024/1

Biharkeresztes 0224/35/b

0257/9/b

0257/2

0256

Biharnagybajom-

Sárrétudvari Sárrétudvari 086/30

Bihartorda 0224/2

Bojt 033/a

Darvas 0215/10

0215/11

Esztár            0246

Furta-

Zsáka Zsáka 0968/7

968/14

Gáborján 044/20

Hencida 829

Kismarja 0488/f

Komádi 0520/1

0520/3

Körösszakál 0127/2

Körösszegapáti 5177

Magyarhomorog 046/37

Mezőpeterd 085/1

Mezősas 08/7

Nagykereki 46/2

Pocsaj            0201/5

Püspökladány 0427/6

0427/7
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Sáp 025/c

Szentpéterszeg 0151/27

Szerep            0143/6

Tépe 05/3/c

Told 194/3

Újiráz Komádi 0469/10

Váncsod 03/4

Vekerd 061/5

a KEOP projekt által érintett települések a tulajdonukat képező rekultiválásra kerülő települési 
szilárdhulladék-lerakóikat,  2020.  december  31-ig,  nem  idegenítik  el,  nem terhelik 
meg, művelési ágát nem változtatják meg, a jelenlegi tulajdoni helyzetet megtartják.

A  működési  költségek  megosztását  megállapító  15.  ponttól  eltérően,  a  rekultiváció  és 
utógondozás  költségeit  a  KEOP  projekt  által  érintett  települések  a  ténylegesen 
felmerülő költségeiknek megfelelően térítik meg a társulás felé.  

        Záró rendelkezések:

32./

A munkaszervezeti feladatok ellátása címén a 23./ pontban meghatározott kiadások 
mértékét 2014-től kell alkalmazni. A 2013. évi munkaszervezeti feladatok ellátása címén 
való hozzájárulás a társulás 2013. évi költségvetési határozatában rögzítettek szerint 
történik.

33./    

          Jelen társulási megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba.

Kelt: Berettyóújfalu, 2013. május ….

…………………………          …………………………          ………………………...

Ártánd          Bakonszeg    Báránd

     polgármestere       polgármestere         polgármestere
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…………………………          …………………………          ………………………...

  Bedő            Berekböszörmény Berettyóújfalu

       polgármestere     polgármestere            polgármestere

…………………………          …………………………          ………………………...

        Bihardancsháza    Biharkeresztes Biharnagybajom

         polgármestere     polgármestere              polgármestere

…………………………          …………………………          ………………………...

Bihartorda Bojt     Csökmő

        polgármestere     polgármestere           polgármestere

…………………………          …………………………          ………………………...

   Darvas        Debrecen       Esztár

        polgármestere     polgármestere            polgármestere

…………………………          …………………………          ………………………...

   Földes Furta   Gáborján

        polgármestere     polgármestere           polgármestere

…………………………          …………………………          ………………………...
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   Hencida         Kismarja      Komádi

         polgármestere     polgármestere           polgármestere

…………………………          …………………………          ………………………...

Körösszakál    Körösszegapáti Magyarhomorog

         polgármestere     polgármestere               polgármestere

…………………………          …………………………          ………………………...

Mezőpeterd         Mezősas    Nagykereki

         polgármestere     polgármestere             polgármestere

…………………………          …………………………          ………………………...

  Nagyrábé           Pocsaj  Püspökladány

         polgármestere     polgármestere             polgármestere

…………………………          …………………………          ………………………...

     Sáp      Sárrétudvari Szentpéterszeg

       polgármestere     polgármestere             polgármestere

…………………………          …………………………          ………………………...

  Szerep Tépe     Tetétlen

        polgármestere      polgármestere           polgármestere
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…………………………          …………………………          ………………………...

    Told Újiráz     Váncsod

       polgármestere     polgármestere            polgármestere

  

    …………………………       …………………………          

Vekerd     Zsáka

                         polgármestere              polgármestere

1. számú melléklet

A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma, valamint a Társulás tagjainak képviselői (a 
települések polgármesterei)

1./ Ártánd       Lakosságszáma: 551

                      Képviseli: Benkő Sándor polgármester

2./ Bakonszeg    Lakosságszáma: 1242

                      Képviseli: Gara Péter polgármester

3./ Báránd          Lakosságszáma: 2624

                      Képviseli: Dr. Kovács Miklós polgármester

4./ Bedő              Lakosságszáma: 279

                      Képviseli: Eszenyi Antal polgármester

5./ Berekböszörmény    Lakosságszáma: 1927

                      Képviseli: Nagy Ernő polgármester

           6./ Berettyóújfalu        Lakosságszáma: 15677

                      Képviseli: Muraközi István polgármester

7./ Bihardancsháza      Lakosságszáma: 193
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                      Képviseli: Major József polgármester

8./ Biharkeresztes      Lakosságszáma: 4173

                      Képviseli: Barabás Ferenc polgármester

9./ Biharnagybajom       Lakosságszáma: 2932

                      Képviseli: Szitó Sándor polgármester

10./ Bihartorda                Lakosságszáma: 905

                      Képviseli: Módos Imre polgármester

11./ Bojt                           Lakosságszáma: 559

                      Képviseli: Vass Mária polgármester

12./ Csökmő                  Lakosságszáma: 2056

                      Képviseli: Varga József polgármester

13./ Darvas                 Lakosságszáma: 640

                      Képviseli: Máté József polgármester

14./ Debrecen             Lakosságszáma: 207594

                      Képviseli: Kósa Lajos polgármester

15./ Esztár        Lakosságszáma:  1435

                      Képviseli: Szécsi Tamás polgármester

16./ Földes       Lakosságszáma: 4092 

                      Képviseli: Jeneiné dr. Egri Izabella

17./ Furta         Lakosságszáma:  1256

                      Képviseli: Krucsó Antal polgármester

18./ Gáborján      Lakosságszáma:    933

                      Képviseli: Majosi Gyula polgármester

19./ Hencida       Lakosságszáma:  1305

                      Képviseli: Szémán László polgármester
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20./ Kismarja      Lakosságszáma: 1354

                      Képviseli: Szűcs László polgármester

21./ Komádi        Lakosságszáma: 6040

                      Képviseli: Tóth Ferenc polgármester

22./ Körösszakál    Lakosságszáma: 881 

                      Képviseli: Samók Gyula polgármester

23./ Körösszegapáti     Lakosságszáma: 1018

                      Képviseli: Tarsoly Attila polgármester

24./ Magyarhomorog    Lakosságszáma: 973

                      Képviseli: Barabás Károlyné polgármester

25./ Mezőpeterd            Lakosságszáma:  601

                      Képviseli: Pap Miklós polgármester

26./ Mezősas               Lakosságszáma:  727    

                      Képviseli: dr. Könyves-Balázsházi Ella polgármester

27./ Nagykereki        Lakosságszáma: 1281

                      Képviseli: Zilai Károly polgármester

28./ Nagyrábé            Lakosságszáma: 2102

                      Képviseli: Gyarmati Sándorné polgármester

29./ Pocsaj                 Lakosságszáma: 2745

                      Képviseli: Kecskés Gyula polgármester

30./ Püspökladány       Lakosságszáma: 15117

                      Képviseli: Dombi Imréné polgármester

31./ Sáp                        Lakosságszáma: 980

                      Képviseli: Karacs Imre polgármester
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32./ Sárrétudvari         Lakosságszáma: 2870

                      Képviseli: Kiss Tibor polgármester

33./ Szentpéterszeg      Lakosságszáma: 1173

                      Képviseli: Olajos Mihály polgármester

34./ Szerep                    Lakosságszáma: 1714

                      Képviseli: Győri Balázs polgármester

35./ Tépe                     Lakosságszáma: 1144

                      Képviseli: Balogh András polgármester

36./ Tetétlen               Lakosságszáma: 1405

                      Képviseli: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester

37./ Told                      Lakosságszáma:  354

                      Képviseli: Béres Barnabás polgármester

38./ Újiráz                   Lakosságszáma:  642

                      Képviseli: Furák Károly polgármester

39./ Váncsod             Lakosságszáma: 1243

                       Képviseli: Szalay Csaba polgármester

40./ Vekerd              Lakosságszáma:    141

                      Képviseli: Juhász István polgármester

41./ Zsáka                Lakosságszáma:  1684

                      Képviseli: Kovács Kálmán polgármester
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8. napirendi pont
SZMSZ módosítás

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy a módosításra azért kerül sor, mert az önkormányzat alapító okiratának 
módosítása szükséges a mezőőrség felállításához. Egy szakfeladattal szükséges bővíteni a 
szakfeladatot, ez rendeleti formában van, szükséges a Képviselő- testület hozzájárulása, 
illetve felhatalmazzon bennünket hogy a Magyar Államkincstár felé megtörténjen a 
bejelentése ennek a szakfeladatnak. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, vélemény?
Megkérdezi, hogy az alapító okiratnak ebben a formában történő elfogadását a Képviselő- 
testület támogatja-e?

A testület 5 igen szavazattal, nem és  tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletet:

9/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testületének
9/2013. (V.29.) Képviselő- testületi rendelete, Báránd Község Önkormányzatának

Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
9/2011.(IX.27.) KT 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, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva,  a  Magyarország  helyi  Önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a 
továbbiakban  Mötv.)  53.§  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  az  önkormányzat 
szervezeti  és  működési szabályzatáról  szóló 9/2011.  (IX.27) KT rendeletének módosításáról  a 
következőket rendeli el:

1.§
A Báránd Község  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  (továbbiakban: 
SZMSZ) 4.számú függeléke a következők szerint módosul:

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
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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
842421             Közterület rendjének fenntartása (mezőőri szolgálat)

III. Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 

Alapvető szakfeladata:
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Alaptevékenységi feladatok:
591113 Egyéb televízióműsor készítés
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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. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

9. napirendi pont
Balassa Iván Muzeális Kiállítóhely 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a kulturális bizottság elnökét Kiss Gyulánét, hogy ismertesse a kulturális bizottság 
döntését.
Kiss Gyuláné képviselő
A  Kulturális  Bizottság  megtárgyalta,  és  arra  a  megállapításra  jutott,  hogy  az  MVH 
állásfoglalásával  nem  tudnak  egyetérteni,  ezért  egy  személyes  megkereséssel  élnek  a 
területileg illetékes képviselőhöz. 
Koroknai Béla
Egy sürgős megbeszélésre van szükség, Bihari Horváth Lászlóval is beszélve fogalom 
problémák vannak, mert szerintük mindent megvalósítottak a Múltunk Házában. Pályázat 
beadásakor hibáztak a pályázat írók. 
Dr. Késmárky-Kodak András
Megkérdezi, hogy az nem jutott eszébe a bizottságnak, hogy ezzel egy Safke helyzetet fogunk 
teremteni a falu számára és felhívjuk a figyelmet arra hogy jogszabályi elégtelenség történt?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Visszautal az előző ülésre amikor elfogadásra került a muzeális intézmény engedélyezése 
iránti kérelem beadása. Többször felhívta a figyelmet az MVH állásfoglalás kérésre. A 
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pályázatnak nem tájház volt a megnevezése, a feladata egy komplex épületnek a létrehozása 
volt. Alapvető probléma, hogy muzeális intézmény kialakítása nem lehetséges, mert funkció 
váltást eredményez a pályázat megvalósítása, illetve célja vonatkozásában. Az MVH a megírt 
pályázat alapján azt követeli tőlünk, hogy egy komplex intézményt működtessünk, ne pedig 
egy specifikus intézményt, ami muzeális kiállító hely. Alapvetően a működési engedély 
megkérésével fennáll egy jogellenes helyzet, ami azt jelenti hogy jelen pillanatban az MVH 
bármikor monitoring eljárás megindítására jogosult és adott esetben a támogatás 
visszafizetését követelheti az önkormányzattól. Azzal, hogy a Képviselő- testület meghozta 
azt a döntést, hogy engedélyt kér a muzeális intézmény létrehozására előállította ezt a 
jogellenes helyzetet. A jogellenes helyzettel most jelen pillanatban ott tartunk, hogy az 
önkormányzatnak bármikor ellenőrzés alá kerül, az engedély megléte okán visszafizetési 
kötelezettsége van a pályázatból. Úgy gondolja ezt kellene mérlegelni a Képviselő- 
testületnek és ez alapján kellene döntést hozni, mert jelen pillanatban kb. 3 hete olyan 
állapotban vagyunk hogy egyet kell érteni doktor úrral, a safke helyzet elé nézünk. 
Meg lehet keresni az MVH vezetőjét, viszont javasolja a működési engedélynek az azonnali 
visszavonását. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Mit ért a pályázat komplex intézményen?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha jól emlékszik több funkciót jelöltek meg a pályázatnál. Tájház, turisztikai központ, 
kiállítóhely.. A muzeális intézmény egy specifikum, ezért nem fogadja el az MVH, mert így 
lecsökkentjük a pályázatban vállalt kötelezettségeinket. Ez az alap baj. 
Koroknai Béla 
Meggyőződése, hogy nem lett megjelölve, hogy a turisztikai irodát és kiállítóhelyet is 
megvalósítottuk. Ha tisztázzák az MVH-val, akkor ebből semmi probléma nem lesz. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
De nem ezzel van baj. Azzal van baj, hogy ezen a helyrajzi számon Muzeális intézmény 
létesül. Független attól, hogy turisztikai központot is működtetünk. Működési engedély egy 
tevékenység gyakorlására van. Ezt elmondta az elmúlt ülésen. Örül annak, hogy megkérték az 
MVH állásfoglalását. A legnagyobb gondnak azt tartja, hogy a jogellenes állapot 3 hete fenn 
áll. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Kiállítóhely és a muzeális kiállítóhely különbsége. 
Dr. Késmárky – Kodak András képviselő
Alapítvány iskola és iskola. Az egyikhez kell engedély a másik közfeladat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Lecsökkentjük a pályázatban vállalt kötelezettséget, egy feladatrészre. Az intézmény muzeális 
intézményként van nyilvántartva, ez a baj, és a pályázatban nem ezt a kötelezettséget 
vállaltuk. 
Koroknai Béla 
Ha nem kértük volna meg erre az engedélyt, akkor rendbe lenne?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az úgy igen, működne.
Koroknai Béla 
Véleménye szerint hét elején keressék meg az MVH-t. Szembesült már ilyen problémával, 
meg lehetett oldani. Nem biztos benne hogy vissza kell vonni az engedélyt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolja a működési engedély azonnali visszavonását, névszerinti szavazást javasol ez 
ügyben, kijelenti, hogy sem anyagi sem büntetőjogi semmilyen felelősséget nem fog ezért 
vállalni az önkormányzattól függetlenül. 
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Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ha a működési engedélyt visszavonjuk mit fog jelenteni a gyakorlatban?
Kiss Gyuláné képviselő
Nincs pályázati lehetőség.
Erdős Zsolt képviselő
Ha jól emlékszik azért lett gyorsan beadva a kérelem, mert volt egy jó pályázati lehetőség. 
Kiss Gyuláné képviselő
Egy személyes találkozás esetleg tisztázhatná ezt a kérdést. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jelenleg működtetünk egy olyan intézményt, amit nem lehetne. Ez egy jogellenes állapot amit 
meg kell szüntetni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolja a működési engedély visszavonását és névszerinti szavazást.
Megkérdezi ki az aki egyetért a névszerinti szavazással? 

A testület 5 igen szavazattal, nem és  tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

89/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  a  Balassa  Iván  Muzeális  Kiállítóhely 
tekintetében  a  működési  engedély  visszavonásának, 
Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  részére  való 
benyújtásáról  történő döntéshozatalra  név szerinti,  nyílt 
szavazással kerüljön sor.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Kiss Gyula jegyző

Határidő: Azonnal

Javasolja azonnali hatállyal a működési engedély visszaadását. Névszerinti szavazást rendel 
el.

Erdős Zsolt igen
Dr. Késmárky – Kodak András igen
Kiss Gyuláné tartózkodik 
Dr. Kovács Miklós igen
Ulveczki Lajosné igen

A testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

90/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  hozzájárul  a  Balassa  Iván  Muzeális 
Kiállítóhely  tekintetében  a  működési  engedély 
visszavonásának,  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma 
részére történő benyújtásához.

Felhatalmazza  Dr. Kovács Miklós polgármestert és Dr. 
Kiss Gyula jegyzőt a kérelem aláírására, és a szükséges 
intézkedések megtételére.
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Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Kiss Gyula jegyző

Határidő: Azonnal

Erdős Zsolt képviselő távozik az ülésről.

 A testület 4 igen szavazattal, nem és  tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

91/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Kulturális Bizottság által javasolt 
személyes találkozó tekintetében elhalasztja a döntést. A 
további információk beszerzésével, a tárgyalások 
kezdeményezésével és lefolytatásával, a szükséges 
intézkedések megtételével meghatalmazza dr. Kovács 
Miklós polgármestert.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Határidő: Azonnal

11. napirendi pont
A Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szükségesnek tartja- e a Képviselő- testület a pályázók meghallgatását képviselő-testületi ülés 
keretében?

A testület 4 igen szavazattal, nem és  tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

92/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a az 
álláspályázatok  elbírálására  felállított  Bíráló  Bizottság 
véleményének  megismerése  után  úgy  dönt,  hogy  nem 
tartja  szükségesnek a  Balassa Iván Művelődési  Ház és 
Könyvtár  igazgatói  álláshelyére  kiírt  pályázatra, 
pályázatot benyújtók meghallgatását.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Határidő: Azonnal
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a bíráló bizottság elnökét Kiss Gyulánét, hogy ismertesse a bíráló bizottság döntését.
Kiss Gyuláné képviselő
A Balassa Iván közművelődési intézmény pályázati kiírására két pályázat érkezett be. A két 
pályázó megjelent a meghallgatáson. A Bíráló Bizottság megtárgyalta és Nyékiné Katona 
Hedvig pályázatát javasolja támogatásra a Képviselő- testületnek.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás? Több hozzászólás nem hangzik el, felteszi a kérdést 
ki az aki támogatja Nyékiné Katona Hedvig pályázatát?

A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

93/2013.(V. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
áttekintette a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói álláshelyére kiírt pályázat eljárási történéseit és 
az álláspályázatok elbírálására felállított Bíráló Bizottság 
ajánlása alapján a következők szerint határozott:

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
Nyékiné  Katona  Hedviget  a  Balassa  Iván  Művelődési 
Ház  és  Könyvtár  igazgatói  pozíciójára  kinevezi, 
megbízza  2013.  június  1.  napjától,  öt  év  határozott 
időtartamra, 2018. május 31. napjáig a magasabb vezetői 
beosztás ellátásával.

Megbízza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Határidő: 2013. június 1.

Nyékiné Katona Hedvig
Megköszöni a képviselőknek, intézményvezető asszonynak az együttműködését. 

12. napiredni pont
Különfélék
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van e valakinek nyílt ülés keretében tárgyalandó előterjesztése?
Kiss Gyuláné képviselő
Szemétszállítással kapcsolatban kereste meg egy illető, minden jogszabályt nagyon jól ismer. 
Egyedülálló, krónikus beteg, havonta egyszer szükséges a kukáját üríteni, szeretné ha a 
Képviselő- testület méltányolná az ő helyzetét, adjon neki kedvezményt a szemétszállítási díj 
csökkentésére. Mert úgy tudja a Képviselő- testületnek ebben hatásköre van. Jelentősebb 
összegű szemétszállítási díjhátraléka van. 
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Dr. Kovács Miklós polgármester
A rendeletben méltányossági indokok nem szerepelnek, méltányosságot csak jogszabályi 
feltételek alapján tud. Javasolja hogy az önkormányzat egyéb szociáli ellátási formáira 
tekintettel, egyéb támogatási forma iránt adjon be kérelmet. Ott kerülhet megtárgyalásra ez az 
ügy. 

A nyílt ülést bezárja, zárt ülést rendel el. 

k.m.f

Dr. Kovács Miklós   Dr. Kiss Gyula
      polgármester                      jegyző

Kiss Gyuláné 
képviselő
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