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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013. 07. 30-i rendkívüli  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)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárky-Kodak András (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel  köszönt mindenkit.  Elmondja,  hogy három napirendi pont lesz, első napirend a 
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos, a második közterület rendeletmódosítással 
kapcsolatos, a harmadik pedig szociális rendeletmódosítással kapcsolatos. A 4. napirend pedig 
a különfélék lesz. Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, 
előterjesztése. A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 
A szavazáson jelen volt öt fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  5  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:

127/2013.(VII. 30.) KT  határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Báránd Községi Önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatással 
kapcsolatos nyilatkozata az UniCredit Bank irányába
2. A közterület használatáról szóló 9/2004. (V. 25.) KT rendelet 
módosításáról
3. Szociális rendelet módosítása
4. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy Báránd Községi Önkormányzatnak Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A szokásrend szerint Ulveczki 
Lajosné alpolgármestert javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt öt fő. 
A testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
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128/2013.(VII. 30.) KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő- testülete Ulveczki Lajosné 
alpolgármestert választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné alpolgármester

1. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos 
nyilatkozata az UniCredit Bank irányába

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen már szó volt arról, a Kft. 49 %-os tulajdon jogát 
amit  az AKSD bitorol,  megvásárolná  a  42 önkormányzat.  Ez meg  is  történt,  a  szerződés 
aláírásra került. A Kft. -nek jelentős hitelállománya van a felújításokból fakadóan. A terv az, 
hogy a 49%-os tulajdon jog ellenértéke, az osztalék terhére kerül kifizetésre jelenleg ez az 
osztalék a banknál hitelfedezetként szolgál. A bank egy nyilatkozatot szeretne minden egyes 
tagönkormányzattól  kérni,  a  jelenleg  is  és  a  2026-ig  fennálló  közszolgáltatási  szerződést 
erősítsék meg és tegyenek az önkormányzatok olyan nyilatkozatot, hogy a közszolgáltatási 
szerződés  lejártáig  nem  kíván  mással  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  létesíteni.  A 
szerződéskötés megerősítését szeretné kérni az önkormányzatoktól a bank. Így engedi ki a 
vételárat. A tagönkormányzatok számára nem jelent többletterhet.
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás?
Elmondja,  hogy sok alternatíva  nincs,  felhívta  a  figyelmet  a  Kft.  arra,  hogy amennyiben 
bármelyik tagönkormányzat nem fogadja el és ebből anyagi kára származik a Kft.-nek, akkor 
bírósági úton fogják érvényesíteni az elmaradt hasznot illetve a  megtérítendő kárt. 
A 100%- os tulajdon szerzéssel egy hátrány lesz, a közszolgáltatás ellenszolgáltatás díját nem 
fogja tudni meghatározni a szolgáltató, államilag lesz meghatározva. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Az infrastruktúrát ki fogja finanszírozni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A Kft. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Mennyi a pályázat fenntartási ideje?
Dr. Kovács Miklós polgármester
15 év a fenntartása. Van egy önkormányzatokat terhelő kötelezettség, amit tavaly teljesítettek, 
ebben az évben megint esedékes lesz, zöldhulladék szállítási kötelezettség, ebben az évben 30 
tonna mennyiséget kell beszállítani. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Tavaly megdicsérték őket, mert szállítottak zöldhulladékot.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  van-e  további  kérdés,  hozzászólás?A  testület  részéről  több  hozzászólás  nem 
hangzik  el  így  szavazásra  bocsátja.  Megkérdezi,  hogy a  határozati  javaslatban  foglaltakat 
illetve a nyilatkozatot elfogadja-e a testület?
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A szavazáson jelen volt öt fő.
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

129/2013.(VII. 30.) KT   határozat:   
Báránd  település  képviselő  testülete  nyilatkozik  arról,  hogy  Báránd 
Községi Önkormányzat (cím: 4161 Báránd, Kossuth tér 1 ; képviseli: 
Dr.  Kovács  Miklós  polgármester)  tudomással  bírunk  arról,  hogy  az 
UniCredit  Bank Hungary Zrt.  (1056 Budapest,  Szabadság tér  5-6;  a 
továbbiakban:  Bank)  és  a  Bihari  Hulladékgazdálkodási  Kft.  (4100 
Berettyóújfalu,  Dózsa  György  u.  17-19.;  képviseli:  Simon  Péter 
ügyvezető igazgató ; a továbbiakban: „Kötelezett”) között 2012. július 
12-én,   280.000. 000 Ft azaz kettőszáznyolcvan millió  forint összegű 
hitelszerződés  jött  létre   2023.  december  31.-i  lejárattal  (a 
továbbiakban:  Hitelszerződés),  arra  tekintettel,  hogy  a  Kötelezett 
Báránd  közigazgatási  területén  települési  szilárd  hulladékkezeléssel 
kapcsolatos közszolgáltató tevékenységet végezzen. A Kötelezett és az 
Önkormányzat  között  létrejött  Közszolgáltatási  Szerződés  (a 
továbbiakban: Szerződés) értelmében, a Kötelezett 2026. december 31-
ig végzi a Szerződésben meghatározott tevékenységet. 

Jelen  nyilatkozatunkban  kijelentjük,  hogy  amíg  a  Kötelezettnek  a 
Hitelszerződés alapján a Bankkal szemben kötelezettsége áll fent, addig 
az  Önkormányzat  külső  harmadik  személlyel  a  Szerződés  tárgyában 
meghatározottakra  vonatkozóan  közszolgáltatási  szerződést  nem  köt, 
ezen  idő  alatt  kizárólag  a  Kötelezett  részére  biztosítja  a  kizárólagos 
közszolgáltatási jog gyakorlását.

Ez  a  nyilatkozat  hatályban  marad  mindaddig,  amíg  a  Kötelezett  a 
Hitelszerződés  alapján  a  Bankkal  szemben  fennálló  mindennemű 
kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

Kelt: 2013. július 30.
Dr. Kovács Miklós

polgármester

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

2. napirendi pont
A közterület használatáról szóló 9/2004. (V. 25.) KT rendelet módosításáról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja hogy, jelen pillanatban augusztus 1-ig módosítani kell a közterület használatáról 
szóló rendeletet. Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Abszolút  jogszabály  szerinti  a  módosítás.  A  mozgóképekről  szóló  törvényt  2013-ban 
módosították, végrehajtási kormányrendelet is létrejött a megfelelő kérelmekkel. A közterület 
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használathoz  kapcsolódó  díjtételek  az  önkormányzatnál  maradnak,  cserébe  annyit  kell 
megtenni, hogy a rendeletbe beleteszik a mellékletben felsorolt dolgokat. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  van-e  további  kérdés,  hozzászólás?  A testület  részéről  több hozzászólás  nem 
hangzik el így szavazásra bocsátja.

A szavazáson jelen volt öt fő.
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi rendeletet:

11/2013.(VII. 30.) KT   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(VII. 30.) KT rendelete
a közterület használatáról szóló

9/2004.(V. 25.) KT rendelet módosításáról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,  a  mozgóképről  szóló  2004.  évi  II.  törvény  34.  §  (5)  bekezdésében  és  az  egyes 
törvényeknek  a  közigazgatási  hatósági  eljárásokkal,  az  egyes  közhiteles  hatósági 
nyilvántartásokkal  összefüggő,  valamint  egyéb  törvények  módosításáról  szóló  2013.  évi 
LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közterület  használatáról  szóló 
9/2004. (V.25) KT rendeletének 4.§ (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

„j) a közterület filmforgatási célú használatára”

2.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 
9/2004. (V.25) KT rendelete az alábbi 8/A.§-szal egészül ki:

„8/A. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás 
forgatása  céljából  történő  közterület-használat  (a  továbbiakban:  filmforgatás  célú 
közterület-használat)  vonatkozásában  a  rendelet  szabályait  az  e  szakaszban 
foglalteltérésekkel kell alkalmazni.

(2)  A  filmforgatás  célú  közterület-használattal  összefüggő,  Mgtv-ben  meghatározott 
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő 
témájú filmalkotások.

(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.
(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartama.
(6)  Vasárnapra  és  ünnepnapra  vonatkozó  közterület-használat  nem  hagyható  jóvá.  A 

közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
(7)  A  forgatást  akadályozó,  de  a  kérelmezőnek  nem  felróható,  valamint  a  rendkívüli 

természeti  események  esetén  a  közterület-használati  engedélyt  olyan  időtartamban  kell 
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meghosszabbítani  és  a  közterület-használatot  engedélyezni,  ameddig  a  filmforgatás 
akadályozott  volt.  A közterület-használatot  ilyen esemény esetén az akadály elhárulása 
után  azonnal,  természeti  esemény  esetén  az  esetleges  kárelhárítást  és  helyreállítást 
követően újra biztosítani kell.

(8)  Kizárólag  stáb-parkolás  vagy  technikai  kiszolgálás  céljából  történő  közterület 
használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

(9) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget 
nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(10)  Ha  az  Mgtv.  szerinti  hatósági  szerződés  megküldésének  időpontjában  a  közterületre 
vonatkozóan  érvényes  közterület-használati  szerződés  van,  a  közterület-használat 
jóváhagyását meg kell tagadni.”

3. §

Ez  a  rendelet  2013.  augusztus  1.  napján  lép  hatályba,  és  a  hatálybalépést  követő  napon 
hatályát veszti.

Báránd, 2013. július 30.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
               polgármester                    jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
       jegyző

3. napirendi pont 
Szociális rendelet módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja  hogy,  a  mezőgazdasági  startminta  projekt  keretein  belül  többlettermékek 
keletkeznek az egyes növénykultúrákból. Nemcsak a konyha szükségleteit tudják kielégíteni, 
hanem ezek fölött többleteik is vannak. Tekintettel arra, hogy a pályázatban is vállalták, hogy 
a szociális ellátó rendszerbe bekerülnek ezek a termékek valamilyen formában, mindenképpen 
szükségesnek  látja,  hogy  módosítsák  a  szociális  rendeletet.  Több  ellátási  formában 
gondolkodtak: átmeneti segély, illetve mivel idényjellegről van szó, nem feltétlen rendkívüli 
eseményhez  kötődő  ellátási  forma.  Lehetőséget  ad  a  törvény,  arra  hogy  a  természetben 
nyújtott ellátási forma keretein belül egy külön ellátásként jelenjen meg ez a mezőgazdasági 
terményjuttatás.  A  feltétel  rendszerét  az  átmeneti  segély  feltétel  rendszeréhez  alakították, 
kivéve, hogy nem kell kötődnie rendkívüli élethelyzethez. Nem azonos tartalmú csomagok 
kerülnének kiosztásra, de értékükben nem lesz lényegi eltérés. 
Azon is gondolkoztak, kié legyen a hatáskör. Hetente várhatók kérelmek, a termékeket tárolni 
nem lehet, ki kell osztani. A Támasz a saját ellátottak körében tudja csak kiosztani. 
A Képviselő- testület véleményét kéri. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
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Véleménye  szerint  azok  a  munkavezetők  állítsák  össze  a  csomagokat,  akik  jelenleg  kint 
vannak és osszák szét egy megadott helyen. A támasz nem fogja tudni szétosztani. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A Támasz kész csomagot kap.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Egy héten egy megadott napon lenne ez az osztás, polgármesteri engedéllyel. Nem fogja tudni 
a Támasz kiosztani mindenkinek ezért az osztás is maradjon itt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Külön kérelemmel is lehet ezt kérni. Ha lesz 10 csomag mi alapján fogják eldönteni, hogy ki 
kapja.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Várólistás. Ha az igények nagyobbak várni kell. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az egész osztással  nem ért  egyet,  arról nevelik le az embereket,  hogy magukat  lássák el. 
Munka nélkül jutnak hozzá. Nem látja pozitív hatását,  össze fognak veszni miatta.  Tudja, 
hogy szükséges  valamilyen  módon ezektől  a  készletektől  megszabadulni,  valamilyen  más 
formát javasolna. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igazat ad, nem pozitív dolgot fog hozni bizonyos tekintetben, viszont a pályázatban vállalták, 
hogy a szociális ellátó rendszerbe beépítik, ezeket a termékeket. Meg kell felelni a pályázati 
feltételeknek. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Nem tartja rossz dolognak, de igazad ad alpolgármester asszonynak is. Ha a konyha nem tudja 
hasznosítani, valamilyen módon hasznosítani kell, de csak abban az esetben, ha a tartósítás 
lehetősége nem áll fenn.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Már csinálják, amit tudnak próbálnak felhasználni.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ez törvényi kötelezettség, ezt osztani kell?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem törvényi kötelezettség, pályázatban foglalt feltétel volt. Ennek úgy tudnak eleget tenni, 
ha rendeletben nyújtott segélyként jelenik meg. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A felügyeletét ő sem adná ki innen. 
Erdős Zsolt képviselő
Ki legyen, aki a kérelmet elbírálja?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Hatásköre erre nincs, de annak sem látja értelmét, hogy a bizottságot hetente össze kelljen 
hívni. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Az a véleménye, hogy ezt polgármester úr tudja rugalmasan megoldani. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Hétköznapokon polgármester úr, amikor a szociális bizottság összeül, akkor pedig a bizottság 
döntene.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Hatáskörnek csak egy gyakorlója lehet. 
Erdős Zsolt képviselő
Nem lehet-e jövedelemsávonként meghatározni a kiosztott csomagokat.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Gondolkodtak rajta, de megbonyolítja a kiosztást. 
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Ulveczki Lajosné alpolgármester
A termelés időjárásfüggő, ha jön egy esős idő, nem tudnak annyi csomagot összeállítani. 

Dr. Kiss Gyula jegyző
A kérelmek benyújtásának szabnak egy határidőt,  a beérkezett  kérelmeken belül időrendet 
állítanak fel, a szociális bizottság egy ülése alatt kihúzza azokat, akik nem jogosultak rá. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Hogy  kerül  meghirdetésre,  havonta?  Időintervallum  meghatározása  hogy  jut  el  a 
rászorultakhoz?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egységes  tájékoztató  megy  ki  a  faluba.  Havonta  fölösleges.  Kérelmet  egyszer  lehet 
benyújtani. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezi a feldolgozás a konyhán történik? Nincs-e lehetőség máshol feldolgozni, bírják a 
konyhán dolgozók, van-e elég hely a tárolásra?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Vannak közmunkások, akik segítenek. A tárolókapacitás is véges.
Tervben volt a szociális bolt, de ezzel az a probléma, hogy a helyi kereskedők meg szűnnek 
létezni. 

Megkérdezi, hogy a feltétel rendszerébe mit építsenek be?
Maradjon átmeneti segély formájában vagy egy teljesen külön természetben nyújtott ellátás, 
legyen?

A  testület  megtárgyalta  és  teljes  külön  álló  természetben  nyújtott  ellátási  forma  mellett 
döntött. 
A feltételeket a Képviselő- testület megtárgyalta. 

Erdős Zsolt képviselő
Javasolja, hogy kerüljön bele, hogy nem értékesíthető a továbbiakban. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Négyes pontként belekerül, hogy a jogosulatlan felhasználást a szociális törvény bünteti. Ötös 
pontként pedig, hogy a kérelmet egy évben egyszer lehet benyújtani. 
Megkérdezi hogy egyéb feltétel kerüljön-e bele?

A testület részéről nem volt több javaslat. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Hatáskör gyakorlója ki legyen?
Két alternatíva lehetséges, a szociális bizottság vagy a polgármester. 

A testület megtárgyalta és a polgármester mellett döntött, mint hatáskör gyakorlója. 
Elmondja,  hogy  a  3.  pont  annyival  kiegészül,  hogy  a  rendeletben  foglalt  hatásköri 
szabályoknak is módosításra kell, hogy kerüljenek. 
Elmondja, hogy a rendelet augusztus 1-el lép hatályba.

Dr. Kovács Miklós polgármester
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Megkérdezi  van-e  további  kérdés,  hozzászólás?  A testület  részéről  több hozzászólás  nem 
hangzik  el,  így  szavazásra  bocsátja.  Megkérdezi  ebben  a  formában,  a  szóban  elhangzott 
módosításokkal együtt a Képviselő- testület támogatja-e a rendelet módosítását? 

A szavazáson jelen volt öt fő.
A testület 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:

12/2013.(VII. 30.) KT   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (VII.30) KT rendelete

a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló

6/2013. (III.7) számú KT rendelet módosításáról

Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011.  évi.  CLXXXIX.  törvény  42.§  1.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény /továbbiakban: Szt./  
26.  §;  32.§.  (3)  bekezdés,  37.§  (1)  bekezdésében,  37/A.§  (3)  bekezdésében,   a  45.  §  (1) 
bekezdés, 46.§ (1) bekezdésében, a 47. § (2) bekezdés, 48. § (4) bekezdés és az 50. §. (3) 
bekezdés,  valamint  a  132.§.  (4)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján  a  következő 
rendeletet alkotja:

1.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) számú KT 
rendeletének 6.§ (1) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„6. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe az alábbi ellátások tartoznak:
- egyszeri, valamint időszakos átmeneti segély,
- temetési segély,
- mezőgazdasági termékellátás.”

2.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) számú KT 
rendeletének 6.§-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A Képviselő-testület  ezen  rendelet  30/A.  §.  szerinti  mezőgazdasági  termékellátás 
megállapítása tekintetében hatáskörét a polgármesterre ruházza át.”

3.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) számú KT 
rendeletének 15.§-a az alábbiaknak megfelelően módosul:

„15. § Az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátásként is nyújthatók:

- rendszeres szociális segély, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- átmeneti segély /egyszeri, illetve időszakos/,
- mezőgazdasági termékellátás;”
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4.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) számú KT 
rendeletének az alábbi 30/A.§-szal egészül ki:

„Mezőgazdasági termékellátás

30/A.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat rendelkezésére álló, a „Start program”, 
növénytermesztési és állattenyésztési programelemei keretében történő munkavégzés 
eredményéből  illetve  egyéb  forrásból  származó  mezőgazdasági  termékekből, 
mezőgazdasági termékellátásban részesítheti azt a kérelmezőt, akinek a családjában 
az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át.

(2)  A  mezőgazdasági  termékellátással  összefüggő  képviselő-testületi  hatásköröket  a 
polgármester gyakorolja.

(3)  A  mezőgazdasági  termékek,  mezőgazdasági  termékellátásként  történő  kiosztása 
tekintetében figyelemmel kell lenni a termékek idényjellegére, valamint a segélyezett 
egyéb körülményeire.

a) a mezőgazdasági termékekből álló egységcsomag összetétele időszakonként 
eltérő, viszont az egyszerre kiosztott egységcsomag csomagonkénti értékének 
megközelítőleg azonosnak kell lennie;

b) nem részesíthető takarmánynövényből álló egységcsomagban az akinek a 
háztartásában nem foglalkoznak állattartással;

(4)  A mezőgazdasági  termékellátás  iránti  kérelmet a  Bárándi Közös  Önkormányzati 
Hivatalban  kell  benyújtani,  az  átmeneti  segély  benyújtására  rendszeresített 
formanyomtatványon. A nyomtatvány „kérelem indoklása” részben pontosan meg 
kell jelölni, hogy milyen formában (élelmiszer, takarmány, egyéb termék) igényli a 
kérelmező az önkormányzattól a mezőgazdasági termékellátást.”

(5) Minden kérelmező egy évben egy alkalommal jogosult kérelmének benyújtására.

(6)  A  mezőgazdasági  termékellátás  jogcímén  kapott  egységcsomag  tartalmát, 
továbbértékesíteni nem lehet.

5. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) számú KT 
rendeletének 32.§ (1) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„32.§ (1) Természetben nyújtható szociális ellátások:
a. rendszeres szociális segély, valamint foglalkoztatást helyettesítő
támogatás a (2) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
b. átmeneti segély,
c. mezőgazdasági termékellátás;”

6.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) számú KT 
rendeletének 32.§-a az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki:
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„(4a)  A  természetben  megállapított  ellátások  közül  a  mezőgazdasági  termékellátás 
keretében kiosztásra kerülő egységcsomagokat az adott termékek betakarításához 
igazodóan kell kiosztani.”

7.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) számú KT 
rendeletének 33.§-a következőknek megfelelően módosul:

„33.§ A szociális ellátás természetben történő nyújtásáról a kérelem elbírálása során az 
összes körülmény figyelembe vételével a hatáskör címzettje mérlegelési jogkörében 
dönt.”

8.§

Ez  a  rendelet  2013.  augusztus  1.  napján  lép  hatályba,  és  a  hatálybalépést  követő  napon 
hatályát veszti.

Báránd, 2013. július 30.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
   polgármester       jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

4. napirendi pont
Különfélék

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő szóbeli előterjesztése

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Elmondja, hogy elnyerték a TÁMOP 6.1 bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázatot. Van egy 
pontja,  amit  teljesítenie  kell  a  média  szerepeltetés.  Arra  gondolt,  hogy  amennyiben  a 
Képviselő-  testület  is  hozzájárul,  1  évre  megfinanszírozná  a  televízió  működését. 
Szerződésben  foglaltak  alapján  az  önkormányzat  illetve  a  falu  összes  rendezvényét 
leforgatnák,  elkészítenék,  cserébe  neki  ott  lenne  az  összes  tábornak  a  médiában 
megjelentetése is. Elképzelhetőnek tartja-e a testület?
Erdős Zsolt képviselő
Melyik televízióval gondolta az együttműködést?
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Az önkormányzati tv-vel, a Daru tv-vel.
Olyan feltétellel hogy a mi rá vonatkozik felvétel azt ők készíttetnék el. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A jelenleg meglévő Báránd tv-nek a műsorszolgáltatását vinné tovább. 
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Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Igen,  azzal  a  feltétellel,  hogy ami  a  DEKOM -ot  érinti  leforgatott  anyagot  szabadon,  és 
térítésmentesen felhasználhassa. 
Hallja a faluban hogy hiányzik a Báránd Tv, főleg azoknak az időseknek, akik nem tudnak 
kimozdulni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Gyakorlatilag üzemeltetés átadásról van szó. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Ha van rá lehetőség, itt valósítaná, meg és nem vinné el ezt máshová. Meg kell valósítania 
ígyis - úgyis. A település életét maximálisan lefedve plusz azok a dolgok amik őt érintik, amit 
meg kell jelentetni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A DEKOM lenne az üzemeltető. Arról kell szavazni, hogy a Báránd tv műsorszolgáltatásához 
kapcsolódó üzemeltetést  átengedi a DEKOM -nak, és az ehhez kapcsolódó szerződéses és 
működési feltételeket augusztus 6-ig kidolgozza. 
Erdős Zsolt képviselő
Nem  támogatja,  személyes  véleménye,  hogy  manipulációra  adhat  okot,  ami  előbb  utóbb 
kibukhat. Véleménye szerint lehet számítani ilyen fajta kritikára. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A  DEKOM  semmilyen  politikai  tevékenységet  nem  vállalhat,  bíróság  által  ellenjegyzett 
alapszabályról van szó. Az elmúlt években az általa működtetett rendszerbe nem vitt politikát, 
választásokban nem vett részt. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A politikát sajnos mindenbe bele lehet vonni, abszolút ártatlan dolgokat is megfertőznek a 
politikával.  Biztos  lesz  kritika  de  ha így gondolkodnak,  akkor  ne  tegyenek  semmit,  mert 
mindent  föl  lehet  használni  politikai  célokra.  Ő  támogatja,  így  ismét  kiléphetnek  a  falu 
közössége elé a rendezvényeikkel. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Két különböző dologról beszélnek. Önkormányzati televízió, ami teljesen más, most viszont 
nem erről beszélnek. Az önkormányzati televízióban megjelenik a politika, egyrészt kötelező 
is valamilyen szinten mindenkinek teret adni, ha ezt kiadják egy alapítvány vagy egyesület 
működtetésébe, onnantól kezdve ha valóban a DEKOM alapszabályában benne van az hogy 
tevékenységét politika mentesen végzi, alapvetően meg sem jelenthet benne. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A jogi  részét  nem látja  a  médiaszolgáltatásnak,  ő  sem szeretné  ha az  önkormányzat  által 
készített műsorokban megjelenne a politika. 
Erdős Zsolt képviselő
Ez által népszerűsíti a tevékenységét, ez nem gond, de asszisztálni kell nekik ehhez és ezért 
őket támadni fogják. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A média szerepeltetés fontos része a működésüknek. Ha nem tetszik ez az ötlet, máshol is 
megvalósíthatja. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Így biztosítva lenne május 31-ig a tv. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ez egy pályázat, arra kell ügyelni hogy politika mentes legyen, ne legyen benne Képviselő- 
testületi ülés, közösségi rendezvények legyenek ami politika mentes. Ő is azt gondolja legyen.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Ő van kitéve leginkább ennek a veszélynek, az általa leforgatott és sugárzott műsorról tud 
gondoskodni. Ő úgy gondolta a saját részét maximálisan ellátja, amit az önkormányzat csinál 
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arra nem biztos, hogy lesz kapacitása, hogy átnézze. Ha a DEKOM üzemelteti a televíziót, 
egy személyben ő dönt a műsorrendről vagy sem? Egy dologra kell figyelni, hogy politikai 
rendezvény vagy  politikai színezetű rendezvény ne  legyen benne.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Szubjektív, ki mint tekint politikai értékűnek, ebben nem tudnak igazságot tenni.
Ha  kiadják  üzemeltetésbe  és  üzemelteti  a  DEKOM,  üzemeltetheti  tovább  mint  Báránd 
televízió, mint önkormányzati televízió, abban az esetben gyakorlatilag minden egyes műsor 
ami eddig megjelent ugyanúgy megjelenik plusz hozzájön a DEKOM által hozzátett rész, ami 
a pályázatban kötelezően előírt. Vagy lesz egy DEKOM Tv, ahol a pályázati feltételek által 
előállított anyag a fő anyag és ahhoz kiegészítésként kerül be a bárándi rész. Nem mindegy 
mert  akkor  nem közösségi  médiaszolgáltatóként  hanem magán.  Azt  kell  eldönteni  melyik 
forma.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Számára a második biztonságosabb. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Arról szavazzanak, ezt tudja e támogatni a testület. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Jelzi érintettségét.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy két határozatot kell hozni.

Megkérdezi  a  Képviselő-  testületet,  hogy ki az aki  érintettség  okán Dr.  Késmárky-Kodak 
András képviselő urat szeretné kizárni a szavazásból?

A szavazáson jelen volt öt fő. 
A testület 4 igen szavazattal  és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

130/2013.(VII. 30.) KT   határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Magyarország 
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  49  §  (1) 
bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  Dr.  Késmárky-Kodak 
András  képviselőt,  személyes  érintettség  okán  a  napirendhez 
kapcsolódóan a szavazásból kizárja.  

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

Elviekben támogatja-e a Képviselő- testület, hogy a Báránd Tv üzemeltetése 2013. augusztus 
hónaptól  a  későbbiekben  meghatározott  szerződési  feltételekben  a  Debreceni  Egyetem 
Különleges Orvos- és Mentőcsoport működtetésébe kerüljön?

A szavazáson jelen volt öt fő. Egy főt kizárt a Képviselő- testület a szavazásból. 
A testület 3 igen szavazattal  és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

131/2013.(VII. 30.) KT   határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja, hogy a 
Báránd  Tv  üzemeltetését  2013.  augusztus  hónaptól  kezdődően  a 
Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport végezze.
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Dr.  Kiss  Gyula  jegyzőt  megbízza,  a  szerződés  kötés  lehetőségeivel, 
megvizsgálásával valamint a szerződési feltételek kidolgozásával. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e valakinek a különféléken belül egyéb kérdése, hozzászólása?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezi a kőtörmeléket hova lehet elszállítani?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha nincs benne veszélyes anyag, útfeltöltésre felhasználják.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Szennyvízzel kapcsolatban teszi fel kérdését.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A vasút  utca  egy részét  is  elkezdték.  Augusztus  közepével  jön  újabb  két  brigád,  akik  a 
Kölcsey utcával kezdik a munkákat. Nem haladnak túl gyorsan, sajnos a közmű térképek nem 
igazán fedik a valóságot. Múlthéten gázvezetéket vágtak át, csőtörés is volt. Szombaton is 
dolgoznak,  hogy  a  lemaradást  behozzák.  Augusztus  1-vel  el  fog  kezdődni  a  távvezeték 
kiépítés is. Haladnak.
Erdős Zsolt képviselő
Mikorra várható a befejezés?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jövő október. 

Megkérdezi  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  A  képviselők  részéről  több 
hozzászólás nem hangzik el így az ülést bezárja. 

k.m.f

Dr. Kovács Miklós        Dr. Kiss Gyula
      polgármester                           jegyző

Ulveczki Lajosné
alpolgármester
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