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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013. 09. 26-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)
Papp László Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Meghívott vendég: Simon Péter (ügyvezető igazgató)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel  köszönt  mindenkit.  Külön  köszönti  a  Képviselő-  testület  tagjait,  meghívott 
vendégüket,  képernyő  előtt  a tévénézőket  is.  Megállapítja,  hogy a testület  határozatképes. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. A 
képviselőknek módosító javaslatuk nem volt. Kiegészítésként kilences napirendként szeretné 
felvenni  bölcsödével  kapcsolatos  szándéknyilatkozat  megtételét.  Tizedik  napirendi  pontba 
kerülne  a  különfélék  napirendi  pont.  A napirendek között  javasol  egy sorrendváltozást,  a 
meghívott vendégre Simon Péterre tekintettel. 
Megkérdezi ki az aki ezekkel a módosításokkal elfogadja a napirendi pontot?

A szavazáson jelen volt 6 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  6  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:

146/2013.(IX. 26.) KT  határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. számlázással és ingatlan jelzálog 
szerződéssel kapcsolatos kérdésköre
2.  Az  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 5/2012. (II.28) KT rendeletének módosításáról
3. Előterjesztés a költségvetési rendelet 2013. I. félévi módosításához
4.  Előterjesztés  az  Önkormányzat  2013.  I.  félévi  költségvetésének 
teljesítéséről
5.  A  helyi  önkormányzatok  működőképességét  megőrző  2013.  évi 
kiegészítő támogatás igényléséről
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6.  Bárándért  Egyesület  és  Polgárőrség  játszótérrel  kapcsolatos 
kölcsönszerződés
7.  A helyi  iparűzési  adóról  szóló  13/2003.  (XI.20)  KT  rendelet 
módosítása
8. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2004. (XII. 7) KT 
rendelet  módosítása
9.  Bölcsőde létrehozása
10. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat 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. 

A szavazáson jelen volt hat fő. 
A testület 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

147/2013.(IX. 26.) KT 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 képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester
Napirendi pontok tárgyalása előtt összefoglalja az elmúlt egy hónap történéseit. Tájékoztatja 
a  képviselőket  és  a  tévénézőket,  hogy a  Képviselő-  testület  131/2013.(VII.30.)  határozata 
értelmében,  illetve  a  Debreceni  Különleges  Orvos  és  Mentőcsoport  finanszírozásának 
köszönhetően szeptember hónaptól a Báránd Tv ismételten sugározni fogja adásait. 
Augusztus 29-ei testületi üléssel kapcsolatban az ott meghozott döntések végrehajtásával és a 
rendeletekkel kapcsolatosan pedig tájékoztatni szeretné a tisztelt Képviselő- testületet, hogy a 
legfontosabb  napirendi  pont  az  önkormányzati  fenntartásba  visszakerült  óvoda  vezetői 
pályázatának elbírálása  megtörtént,  a  kinevezési  okirat  aláírásra  került,  az alapító  okirat  a 
Magyar  Államkincstárnál  bejegyzésre  került  és  visszakerült  az  önkormányzathoz.  2013. 
szeptember  1.-vel  az  óvodapedagógusok  vonatkozásában  a  béremelésekre  a  jogszabályi 
követelményeknek  megfelelően  sor  került.  Ezeknek  az  átvezetése  jelen  pillanatban, 
folyamatban van. Az óvodai dolgozók kezdeményezésének eleget téve került sor az óvodát 
érintő  különféle  költségvetési  lehetőségek,  személyi  és  tárgyi  feltételek  biztosításával 
kapcsolatosan  kettő  héttel  ezelőtt  egy  egyeztetésre,  amelynek  következtében  egy 
kompromisszumos  megoldásra  került  sor.  Szeptember  25.  napján  egy  magas  színvonalú 
szakmai nap megtartására is sor került az óvodában, amellyel  kapcsolatosan szeretné kérni 
intézményvezető asszony pár gondolatos beszámolóját, a polgármesteri beszámolót követően. 
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Elfogadásra  került  a  közösségi  együttélés  szabályainak  rendezésére  szolgáló  képviselő- 
testületi rendelet, hatályba lépett ezekkel egyidejűleg a zajvédelemmel kapcsolatos és a helyi 
piac és közterület használattal kapcsolatos rendelet is. 
Közmunkaprogrammal  kapcsolatban  tájékoztatja  a  tisztelt  képviselőket,  hogy  2013. 
szeptember  15.  napjától  újabb  10  fővel  és  2  újabb  tevékenységi  körrel  bővült  a 
közfoglalkoztatás. Négy fővel településőrség állt fel, működésének célja a közbiztonság és a 
település biztonságának biztosítása.  Kettő fővel a régi óvoda épületében egy mini asztalos 
üzem létesült.  A település közterületén lévő faanyagú különböző használati eszközöknek a 
felújítását, illetve a később kialakításra kerülő bölcsőde eszközeinek gyártását kezdték meg. 
Négy fő pedig intézményi kisegítőként került kiközvetítésre. 
Mezőgazdasági programelem vonatkozásában, ahogy azt mindenki tapasztalhatta és láthatta a 
betakarítási munkálatok folynak a településen. A Róna utcán, állattartásra szolgáló ingatlan 
használatba vételezés alatt van. Mezőgazdasági útfelújítás keretében Papp Csaba képviselő úr 
segítségének  is  köszönhetően  több  külterületi  út  felújítására  és  feltöltésére  került  sor.  A 
belvízelvezetés keretében a Bajcsy,  a Nagy Sándor és a Vörösmarty utcák betonelemekkel 
történő ellátása zajlik éppen. Ez azt jelenti hogy a szennyvízberuházással összhangban illetve 
arra  tekintettel  elkezdték  a  már  kialakított  bekötéseket  követően  a  problémás  területek 
betonelemekkel történő ellátását.
A  közút  felújítás  mintaprojekt  keretében  a  szennyvízberuházással  nem  érintett  közutak 
vonatkozásában megtörténtek a kátyúzások, aszfaltozások.
A kazánprogram, ami említést  érdemel,  következő héttel  megkezdődik a biomassza kazán 
ismételt  működése.  Megköszöni  a  lakosok  zöldhulladék  felajánlásait.  Megkér  mindenkit 
amennyiben a későbbiekben bármilyen zöldhulladék adódik a háztartásban,  kertben azt az 
önkormányzat szívesen látja. 
Fordulóponthoz érkezett a bölcsőde létesítése. Napirend módosításban is megjelenik Minden 
probléma  elhárult  az  elől,  hogy  még  ebben  az  évben  a  bölcsődei  ellátás  beinduljon  a 
Képviselő-  testületi  határozattól  függően.  Ez  a  napirend  keretében  bővebben  kifejti. 
Megemlíti hogy az elmúlt hónapban több együttműködési megállapodás megkötésére is sor 
került,  a  startmintaprojekt  keretein  belül  megtermelt  termékek,  termények  árucsere 
kapcsolatai révén. 
A napokban várhatóan a játszótér kiviteli munkái is megkezdődnek, ezzel szintén egy külön 
napirendi pontban foglalkozik vele a testület. 
Társulási  ülést  tartott  a  Bihari  Hulladéklerakó  és  Hasznosító  Társulás,  ezúton  szeretettel 
üdvözli Simon Péter ügyvezető igazgató urat. 
Rendőrségi  fórum megtartására  is  sor  került  a  Püspökladányi  Rendőrkapitányságon,  ahol 
kapitány úr tájékoztatta őket a fokozott rendőri jelenlétről a településen. Ez azt jelenti, hogy 
minden  egyes  nap  2  órán  keresztül  kettő  esetleg  több  rendőrnek  a  településen  kell 
tartózkodnia,  feladatot  ellátnia.  Kérte  a  rendőrség  munkatársait,  hogy  elsősorban  a  42-es 
számú főutat ellenőrizzék. 
Időközben  zajlik  a  szennyvízberuházás,  amellyel  kapcsolatosan  az  elmúlt  hetekben  egy 
tájékoztató  anyagot  is  rendelkezésükre  bocsátottak  a  település  lakosainak,  a  vízellátással 
kapcsolatosan. Továbbra is kéri mindenki türelmét, az előre nem látható hibák, vízcsőtörések, 
vízhálózat rongálások miatt nem a kivitelező hibája, rossz állapotban van az ivóvíz hálózat. 
Az  egész  kivitelezésbe  próbálnak  rendszert  belevinni,  megpróbálják  megbeszélni  a 
kivitelezővel, hogy az adott kivitelezési szakaszon, próbálják megoldani, hogy a kivitelezést 
érintő térségben szakaszolják le a vízellátást,  hogy egy nappal korábban a lakosok tudtára 
lehessen hozni, ha nem lesz ivóvízellátás adott napon. Azonban, ha bármilyen okból csőtörés 
következik be, biztos hogy problémát fog jelenteni. 
Véget ért a szeméttelep rekultiváció, némi kézi szemétszedés és a terület füvesítése van hátra. 
Kezdődik az önkormányzat fontos feladata, azt az állapotot megőrizni, amiben jelenleg van. 
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Az elmúlt hónapokban nem sikerült a mezőőrséget, aktívvá tenni. Ennek jogszabályi akadálya 
volt.  Ez  a  csúszás  nem volt  bekalkulálva.  Megköszöni  és  megkérdezi  van-e  valakinek  a 
beszámolóval  kapcsolatban  kérdése.  Testület  részéről  hozzászólás  nem  érkezett.  Megkéri 
képviselő asszonyt a szakmai nappal kapcsolatosan, pár gondolatot osszon meg velük. 
Kiss Gyuláné képviselő 
Megköszöni, hogy egy ilyen lehetőséget kapott a településen lévő óvoda. A Sárréti Óvodák 
Egyesülete által került megszervezésre. Minden évben szoktak részt venni egy ilyen szakmai 
napon.  A  sárréten  működő  összes  óvodából  jöhettek  az  óvodavezetők,  pedagógusok.  12 
településről 57 pedagógus vett részt ezen a napon. Alaposan előkészítették ezt a napot, már 
júniusban megtervezték a forgatókönyvet. Úgy gondolja az előzetes tájékoztatás alapján, amit 
kiküldtek az óvodáknak a programjukról, betekintést nyerhettek az óvodapedagógusok, mivel 
fognak  találkozni  a  gyakorlatban.  Nagy  érdeklődést  mutattak.  Jól  felkészültek,  szépen 
kidíszítették az óvodát az időszaknak megfelelően. Nagyon sikeres volt, nagyon sok volt a 
pozitív  visszajelzést.   A  mai  közoktatás-politikai  irányvonalakkal,  közoktatási  törvénnyel 
teljesen összhangban, mintha a bárándi óvodára alapították volna ezeket az elgondolásokat, 
holott nekik ez nem egy új kezdeményezés, mert ’99-ben írták ezt a programot és a mai napig 
a  gyakorlatban  ezt  valósítják  meg.  Nagyon  jól  érezték  magukat.  Csodálták  az  óvodát, 
örömmel  töltötte  el,  hogy ilyen  szép  óvodával  büszkélkedhet.  Büszke volt  a  kollektívára. 
Megköszöni még egyszer a lehetőséget. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megköszöni és gratulál a kollektívának a sikeres és magas színvonalú rendezvényhez. 
Rátér  a  napirendi  pontok tárgyalására  egyetlen  módosítással.  Bihari  Hulladékgazdálkodási 
Kft.-vel kapcsolatban már merültek fel kérdések a számlázással, és az edényeztek méretével 
kapcsolatosan  kérdések.  Első  napirendi  pontként  az  ehhez  kapcsolódó  kérdéskör  kerüljön 
tárgyalásra. 

1. napirendi pont
Bihari  Hulladékgazdálkodási  Kft.  számlázással  és  ingatlan  jelzálog  szerződéssel 
kapcsolatos kérdésköre

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel köszönti Simon Péter ügyvezető igazgató urat a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 
ügyvezetőjét. 
Simon Péter ügyvezető igazgató 
Folyamatban van az AKSD Városgazdálkodási Kft. a Bihari  Hulladékgazdálkodó Kft.-ben 
lévő  üzletrészének  a  Bihari  Szilárd  Hulladéklerakó  és  Hasznosító  Társulás  által  történő 
megvásárlása. Az üzletrész megvásárlásának fedezete a 2012. évi osztalék társulás … Ez az 
osztalék  jelenleg  hitelbiztosítékként  van  jelen  az  UniCredit  Banknál.  A  hitelbiztosíték 
felszabadításához  a  bank  beleegyezése  szükséges  mindenféleképen.  A  bank  előadta  a 
feltételeit, egyik feltétel a jelzálogszerződés, amit a hulladéklerakó komplexumra terhelne a 
bank, aminek a 100 %-os tulajdonosa a társulás, ehhez kell a társulás, a 41 önkormányzat 
határozata.  Mivel  uniós  beruházásból  épült  a  hulladéklerakó,  ezért  elidegeníthetetlen  ez  a 
komplexum a fenntartási idő tekintetében, ez nem abszolút kizárólagosságot jelent hanem a 
közreműködő szervezet írásos engedélye  kell  ehhez.  Ezt  a hozzájárulást  társulás megkérte 
pénteki nap folyamán a közreműködő hatóságtól. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Hozzáfűzi,  volt  már  a  testület  előtt  napirenden  az  üzletrész  megvásárlásával  kapcsolatos 
döntés.  Az  A.K.S.D  49%-os  üzletrészének  megvásárlását  és  100  %-os  önkormányzati 
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társulási tulajdonba történő átadását jelenti ez. Az üzletrész megvásárlásához fedezetként az 
osztalék  kifizetés  összege  ami  részben  fedezetül  szolgál.  Erről  döntött  már  a  képviselő 
testület, vállaltuk is hogy a közszolgáltatási szerződés végéig nem kívánunk más szolgáltatót 
igénybe  venni,  hanem a Bihari  Hulladékgazdálkodási  Kft.  mint  100%-ban önkormányzati 
tulajdonú társulással kívánjuk ezt a szolgáltatást  végezni.  Ahogy itt  elhangzott,  mind ez a 
biztosíték nem volt elegendő, a bank nem tartotta kellőképen fedezetnek az általa kifizetésre 
kerülő üzletrészért, ezért kéri hogy ezt a jelzálogjogot, 520.213.400 Ft. erejéig bejegyeztessük 
az ingatlan nyilvántartásba. A kiküldött anyagban tételesen szerepel, hogy ez az összeg miből 
tevődik  össze.  Az ingatlan  100%-ig  a  társulás  tulajdonában van.  A társulási  tanács  ezzel 
kapcsolatban ülésezett az elmúlt hónapban, konkrét döntést nem hozott, tekintettel arra, hogy 
a  tulajdonos  önkormányzatok  Képviselő-  testületének  kell  ezt  a  döntést  meghozni  és  azt 
követően kerül aláírásra a jelzálog jogi szerződés. 
Megkérdezi ezzel kapcsolatban van-e kérdése a Képviselő- testületnek?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  a  Képviselő-  testületet,  hogy a szerződés  aláírásához  a  határozati  javaslatban 
foglaltakkal egyezően egyetért-e?

A szavazáson jelen volt hat fő. 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

148/2013.(IX. 26.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a berettyóújfalui 0714/13 hrsz.-ú 
ingatlanon  az  UniCredit  Bank  Hungary  Zrt.  javára  a 
Banknak a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.-vel szemben 
fennálló  követelései  megfizetésének  biztosítására 
520.213.400.-Ft.  Összeghatárig  keretbiztosítékiingatlan 
jelzálog bejegyzésre kerüljön.

A Képviselő-testület a tulajdonos önkormányzatok és az 
UniCredit  Bank  Hungary  Zrt.  közötti  keretbiztosítéki 
ingatlanjelzálog  szerződést  jóváhagyja,  felhatalmazza  a 
polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:           polgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester
A  másik  napirend,  ami  miatt  a  Bihari  Hulladékgazdálkodási  Kft.  szóba  került  a  havi 
számlázás  kérdésköre.  Sarkalatos  pont  volt  az  elmúlt  testületi  üléseken  és  a  lakosság 
vonatkozásában is. Ezzel kapcsolatban kaptak egy költségkalkulációt, ami kiküldésre került. 
Kéri a Képviselő- testületet kérdéseiket tegyék fel. 
Simon Péter ügyvezető igazgató
A  kalkuláció  nem  mérvadó,  ha  a  számlamennyiség  háromszorosra  nő,  akkor  a  jelenlegi 
árakon a többi költség is háromszorosára nő. A fajlagos költségek is emelkednek. Jelenleg 30 
ezer  számlát  gyártatnak  egyszerre  negyedévente.  Ha  olyan  döntés  születik  hogy  havi 
számlázás szükséges, akkor magasabb lesz a számlázással kapcsolatos költség. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester asszony
Miért?
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Simon Péter ügyvezető igazgató
Nem mindegy hogy egy nyomda 30 ezer számlát gyárt le vagy 900 darabot.  
Kiss Gyuláné képviselő
Csekkre vonatkozik vagy számlára?
Simon Péter ügyvezető igazgató
Számla levél van.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Szerinte itt az a kérdés, hogy amennyiben havi számlázás van, ez a többlet költség mind a 
lakosokon, a befizetőkön fog csapódni. Ez gyakorlatban a kiszámoltak alapján periódusonként 
összességében plusz 2 millió forint. 
Simon Péter ügyvezető igazgató
Igen,  háromszor  annyi  adatot  kell  feldolgozni.  Minden  megháromszorozódik.  Az  összeg 
jelzés értékű, minimum háromszorosára emelkedik a számlázás költsége. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kérheti a Képviselő- testület a település vonatkozásában, hogy kerüljön havi számlázásra sor, 
de vélhetően ez háromszoros költséget fog jelenteni.  
Simon Péter ügyvezető igazgató
Igen. Aránytalanul magas havi szinten. 
Kiss Gyuláné képviselő
A lakosság érdekeit veszik figyelembe, egy kis jövedelmű egy kisebb összeget könnyebben be 
tud  fizetni.  Feltétlen  fontos,  hogy  nyomda  állítsa  elő?  Egy  nyomdában  előállított  számla 
költségesebb.
Simon Péter ügyvezető igazgató
Rosszul gondolja. Sokkal olcsóbb, ha nyomda készíti el. Postaköltség is harmada így. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés hozzászólás? Úgy gondolja, nyugovó pontra ez a kérdés nem fog 
soha kerülni. A havi szálázás a többletköltség miatt lehet több feszültséget generálna, mint a 
negyedéves számlázás. Ha nettó 300 Ft plusz többletet jelent havonta az 3 hónap alatt közel 
ezer forint plusz költséget fog generálni  lakosonként. Megfontolandó a Képviselő- testület 
számára is. 
Edényzet  méretével  kapcsolatban  is  voltak  kérdések.  A  kormányhivatal  is  kért  egy 
tájékoztatást az edényzetek méretéről és azok bevezetésével kapcsolatos lehetőségekről, egy 
konkrét tényszerű javaslatot  is  kér a Képviselő- testület  részéről a jogszabályi  megfelelés, 
jogszabályi környezetnek is meg tudunk felelni. Megkéri Simon Péter ügyvezető igazgató urat 
hogy foglalja össze pár mondatban hogy miért a 120 literes edényzet méretek vannak jelen 
pillanatban forgalomban miért ezeket kell alkalmazni, milyen költség többleteket okozhatnak 
a kisebb edényzetek bevezetéssel?
Simon Péter ügyvezető igazgató
Szakmailag és számok alapján nem indokolt a kisebb edényzet. Hetente akármennyi hulladék 
van azt el kell szállítani. Ha megnézik a hulladékelszállítás költségeit, a legnagyobb költség 
nem a hulladék mennyiségétől függ, az a hulladék mennyiségétől független költség. Nagyon 
nehéz  meghatározni  azt  a  kört,  hogy kik  vehetnek  igénybe  60 literes  edényzetet,  költség 
oldalán semmit nem lehet megspórolni. Az általány költségek mindkettőben jelentkeznek. H a 
tényleges  költséget  veszik  figyelembe  a  60  literesnek  minimális  csökken  a  költsége,  ha 
lineárisan  nézik  a  ft/l,  akkor  óriási  különbség lesz a  120-ok terhére,  ami  feszültséget  fok 
okozni a településen. Nehéz eldönteni, emiatt 1 település van aki ezt bevállalta.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Alapvető kérdés hogy az arányosság elve, hogyan érvényesül ebben a tekintetben. Többlet 
szeméttel  kapcsolatosan  nincsenek  problémák.  Azt  kell  figyelembe  venni,  hogy  hiába 
csökkentjük az edényzet méretet az összköltség ugyan annyi marad, a többletet a nagyobb 
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edényzet  mérettel  rendelkezők  fogják  viselni.  Ha  erre  nem  kerül  és  méltányosságra  a 
jogszabály értelmében van lehetőség akkor pedig az önkormányzatnak kell kompenzálnia a 
kieső költségnövekményt a Bihari Hulladék lerakó vonatkozásában.
Megkérdezi a képviselőket van-e kérdés ezzel kapcsolatosan.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Tud-e olyan települést, vannak- e olyan települések ahol mérik a hulladékot?
Simon Péter ügyvezető igazgató
Nincs  tudomása  róla.  Hulladékmérésnél  mi  biztosítja  a  hiteles  mérést.  Nem bizonyítható 
hitelesen.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az emberek azért háborognak sokszor, hogy miért kell megfizetni azt, ami nincs. 
Simon Péter ügyvezető igazgató
Általány jellegű szolgáltatás. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ez a kérdés több testületi ülésen és fórumon is előtérbe került. Bármennyire kötelező ez a 
közszolgáltatás, az illegális  hulladéklerakás előtérbe kerül. Hulladék rekultivációt követően 
tapasztalható, hogy több magánterületen termelődik a szemét. 
Megkérdezi van e még kérdése a Képviselő testületnek?
Tekintettel arra, hogy a kormányhivatal konkrét intézkedést vár a Képviselő- testülettől ezzel 
kapcsolatosan  kérdezi  a  testületet  hogy  az  edényzet  mérettel,  vagy  a  díjszámítással 
kapcsolatban  van-e  módosítási  javaslata  vagy  a  jelenlegi  szabályozás  a  későbbiekben 
maradjon  hatályban  a  településen?  Erről  kell  döntést  hozni,  ezt  kell  prezentálni  a 
kormányhivatal felé illetve a Bihari Hulladéklerakó Társulás felé is. 
Papp László Csaba képviselő
Edényzetek méretével kapcsolatban mondja el véleményét. Ha kedvezményt adnak húzni kell 
egy határt. Ebben nem lehet igazságot tenni. Nem szívesen vállalja fel. Sajnos többször neki 
futottak ennek, megnyugtató megoldást nem találtak soha. Az ő részéről nem lát megoldást 
ebben a dologban
Dr. Kovács Miklós polgármester
Volt  már erre próbálkozás a tavaly év folyamán,  egységes  döntés nem született.  Van egy 
szabályozás, ami jelenleg hatályban van, a rendeletük ezzel összhangban van, 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Ha az önkormányzat nem tudja bevállalni ezt a plusz finanszírozást, és kiosztanák a 60 literes 
edényzetet, az ő költségüket ráterhelnék a  120 literesekre? A költségek hol jelennének meg 
ha más nem változik? 
Simon Péter ügyvezető igazgató
A 60 literes edényzet kiosztásával a 60 literesek díjcsökkenésével arányosan a 120 literesek 
díja nőne, vagy a keletkező különbözetet az Önkormányzatnak kellene vállalnia.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A 60 literes kevesebbet fizet a 120 literes arányában többet. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Említést kell tenni a rezsicsökkentésről ami nem egyszer elhangzott, hogy jelen pillanatban 
elég komoly csökkentést jelent mostantól kezdve az előző évhez képest 
Simon Péter ügyvezető igazgató
Több mint 14%-os csökkenés.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés hozzászólás?
Ha nincs arról  kell  dönteni,  hogy a kíván e a  testület  bármiféle  módosítást  eszközölni  az 
edényzetek,  itt  elhangzott  díjtételek  vonatkozásában  vagy  hatályában  tartják  a  jelenlegi 
szabályozást?
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A szavazáson jelen volt hat fő. 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

149/2013.(IX. 26.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi 
Felügyeleti  Főosztályának  HBB/04/00498-6/2013. 
iktatószámú  levelében  megfogalmazott  felvetések 
tekintetében a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. válaszát 
elfogadja.

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy sem a gyűjtőedények 
méretében, sem a díjfizetési kedvezmények megadásában 
új szabályozást létrehozni nem kíván.

Határidő: azonnal
Felelős:           polgármester

2. napirendi pont
Az a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
5/2012. (II.28) KT rendeletének módosításáról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja,  hogy a rendelet  felülvizsgálatra  került  a  Hajdú-  Bihar  Megyei  Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti  Főosztályával karöltve és a jelenlegi szabályozásnak megfelelőn 
módosítva lett.  A hulladékról  szóló új  törvény a hatályba  lépése és ennek a törvénynek a 
megfelelőségére  lett  kialakítva  ez  az  új  rendeletmódosítás  tervezet  ami  az  5/2012-es  KT 
rendeletet módosíthatja amennyiben a Képviselő- testület ezt elfogadja. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jogszabályi  módosításoknak  megfelelően  kerülne  átvezetésre  a  jelenleg  hatályos  rendelet. 
Október  1.  hatállyal  kerülnek  az  új  szabályozások  bevezetésre.  Lényegi  változást  nem 
tartalmaz. Megkérdezi van-e kérdés hozzászólás?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A 6§ 4.bekezdésében a szöveget  szeretné értelmezni.  A kérdése ezzel  kapcsolatban,  hogy 
Bárándon hol lehet ezt elhelyezni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jelenleg  Bárándon  nincs,  veszélyes  és  egyéb  hulladékot  nem  lehet  elhelyezni.  Be  kell 
szállítani  a  Bihari  Hulladéklerakó  telepére.  Igazgató  úrral  egyeztetéseket  folytatott,  hogy 
megszűnt a szeméttelep valamilyen formában biztosítani kell a lerakóra történő beszállítást. 
Jogszabályi  követelmények  szigorúak,  a  hulladéklerakó  kialakításával  kapcsolatban.  A 
hulladék  konténeres  elszállítása  az  ami  felmerült.  A  jövőben  szeretnék  megvalósítani  a 
lomtalanítást. Jelen pillanatban nincs lehetőség.
Megkérdezi van- e kérdés, hozzászólás?
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A szavazáson jelen volt hat fő. 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

18/2013.(IX. 26.) KT rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (IX.26) KT rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
5/2012. (II.28) 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, 
valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ a)-g) pontjában és a 88.§ (4) 
bekezdésében illetve a 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában kapott 
felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§ Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2012. (II.28) KT rendeletének 2.§-
a 2013. október 1. napján hatályát veszti.

2.§  Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2012. (II.28) KT rendeletének 3.§ 
első mondata a következőknek megfelelően módosul:

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

3.§  Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2012. (II.28) KT rendeletének 3.§ 
c) pontja 2013. október 1. napján hatályát veszti.

4.§  Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2012. (II.28) KT rendeletének 4.§ 
(2) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:

„(2)  A  közszolgáltatási  szerződés  az  aláírás  napjával  jön  létre  és  a  szerződésben 
meghatározott  időpontokban  lép  hatályba  és  -  a  felmondásnak  a  Ptk-ban  és  a  
hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvényben  (továbbiakban:  Ht.)  szabályozott 
felmondási  eseteit  kivéve  -  a  hatályba  lépését  követő  tizenötödik  naptári  év utolsó 
napján jár le.”

5.§  Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2012. (II.28) KT rendeletének 5.§ 
(7) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:
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„(7) Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által az ingatlanán alkalmilag keletkezett 
települési szilárd hulladékot legfeljebb évi 1 alkalommal, maximum 1 m3, illetve 200 
kg mennyiségben beszállítani és díjmentesen elhelyezheti.”

6.§  Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2012. (II.28) KT rendeletének 9.§ 
(4) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:

„(4)  A  veszélyes  hulladéknak  nem  minősülő  építési  törmeléket  a  megállapított  díj 
megfizetése mellett lehet a hulladékgyűjtő telepen elhelyezni.”

7.§ Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  5/2012.  (II.28)  KT rendeletének 
11.§ (1) bekezdése a következőknek megfelelően egészül ki:

„(1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen 
rendeletben  foglaltak  szerint  a  hulladékkezelési  közszolgáltatás  igénybevételére 
köteles. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen 
élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő 
használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.”

8.§  Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  5/2012.  (II.28)  KT rendeletének 
11.§ (2) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:

„(2)  A  díj  hátralék  keletkezését  követő  30  napon  belül  a  Közszolgáltató  felhívja  az 
ingatlanhasználó  figyelmét  a  díj  fizetési  kötelezettség  elmulasztására  és  felszólítja 
annak teljesítésére. „

9.§  Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  5/2012.  (II.28)  KT rendeletének 
11.§ (3) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:

„(3) A felszólítás eredménytelensége esetén – a díjhátralék megfizetésének esedékességét 
követő  45.  nap  elteltével  a  Közszolgáltató,  a  felszólítás  megtörténtének  igazolása 
mellett  -  a  díjhátralék  adók  módjára  történő  behajtását  a  Nemzeti  Adó-  és 
Vámhivatalnál kezdeményezi”

10.§  Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  5/2012.  (II.28)  KT rendeletének 
11.§ (4) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:

„(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő 
díjhátralék  és  az  azzal  összefüggésben  megállapított  késedelmi  kamat,  valamint  a 
behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.”

11.§ Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  5/2012.  (II.28)  KT rendeletének 
11.§ (5) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:

„(5) A szabályosan benyújtott igénylés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 8 napon 
belül intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása 
érdekében.  A  behajtott  díjhátralékot,  késedelmi  kamatot,  valamint  a  követelés 
jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal  8  napon  belül  köteles  átutalni  a  Közszolgáltatónak.  A  behajthatatlan 
díjhátralék  esetében,  ennek  tényéről  és  okáról  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  -  a 
behajtás eredménytelenségét követő 8 napon belül - igazolást ad a Közszolgáltatónak.
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12.§ Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  5/2012.  (II.28)  KT  rendeletének 
11.§ (6) bekezdése 2013. október 1. napján hatályát veszti.

13.§  Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  5/2012.  (II.28)  KT rendeletének 
14.§ (1) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:

„(l) Gazdálkodó szervezet akkor köteles közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 
tevékenységével  összefüggésben  keletkezett  települési  hulladékának  kezeléséről  a 
hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvényben  foglaltaknak  megfelelően  nem 
gondoskodik.”

14.§  Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  5/2012.  (II.28)  KT rendeletének 
15.§-a 2013. október 1. napján hatályát veszti.

15.§  Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  5/2012.  (II.28)  KT rendeletének 
17.§ (2) bekezdése 2013. október 1. napján hatályát veszti.

16.§  Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló  5/2012.  (II.28)  KT rendeletének 
20.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXV. 
törvény rendelkezései az irányadóak.”

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

Báránd, 2013. szeptember 26.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző
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Dr. Késmárky-Kodak András képviselő távozik az ülésről.

3. napirendi pont
Előterjesztés a költségvetési rendelet 2013. I. félévi módosításához

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság döntését.
Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kiegészítésként elmondja, a költségvetési rendelet első félévi bevételi és kiadási előirányzatai 
30 millió 90 ezer forinttal emelkednek az eredeti előirányzathoz képest ezek mind a bevételi 
mind a kiadási oldalon realizálódni fognak. Ennek a módosításnak az indoka az időközben 
beérkező támogatás többletek, illetve normatíva többletek. 
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet: 

19/2013.(VI. 26.) számú KT rendelet:

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

19/2013. (IX.26.) számú rendelet-tervezete
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló

4/2013.(III.07.)KT rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. 
§  (l)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  továbbá  figyelembe  véve  a  pénzügyi 
bizottság írásos véleményét a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet- hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervezetekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 

379.249 e Ft                Költségvetési bevétellel
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            379.249 e Ft                Költségvetési kiadással         

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési  bevételek forrásonkénti,  a költségvetési 
kiadások  jogcímenkénti  megoszlását  önkormányzati  szinten,  továbbá  a  finanszírozási 
bevételeket  és kiadásokat  a  rendelet  l.  melléklete alapján határozza   meg a képviselő-
testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4)  A  költségvetési  bevételek  és  költségvetési  kiadások  előirányzat  csoportok,  kiemelt 
előirányzatok  és  azon  belül  kötelező  feladatok,  önként  vállalt  feladatok,  állam 
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3.1,3.2.,3.3 mellékletek 

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi - finanszírozási műveletek és az  előző évi 
pénzmaradvány  nélküli-összesített  bevételeinek  és  kiadásainak   különbözeteként  a 
költségvetési hiány összegét 10.771 e Ft-ban állapítja meg. 

- A hiányból a tárgyévi működési célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként 
jelentkező  működési  hiány  összege  8.771  e  Ft,  melynek  finanszírozására  kiegészítő 
támogatást igényel az önkormányzat. 

- A hiányból a tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező 
felhalmozási hiány összege 2.000 e Ft. 

A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési 
célú adósságot keletkeztető ügylet  megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 
millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány 
külső  finanszírozása  fejlesztési  /vagy/  az  előző  év(ek)  ,  költségvetési  maradványának 
igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 
379.249 e Ft bevétellel 
379.249 e Ft kiadással 

Ezen belül:
a.) működési célú bevételt                    344.053 e Ft-ban 

finanszírozási bevétel                        33.675 e Ft-ban 
felhalmozási bevétel                            1.521 e Ft-ban 

b.) működési célú kiadásokat                365.897 e Ft-ban 
ebből: 
- a személyi juttatások kiadásait                        148.342 e Ft-ban 
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- a munkaadókat terhelő járulékokat                   30.401 e Ft-ban 
- a do1ogi kiadásokat                                         114.488 e Ft-ban 
- a szociális és egyéb juttatásokat                        72.666 e Ft-ban 
c., a felhalmozási  kiadást:                                  13.3 52 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét                                        7.866 e Ft-ban 
 a felhalmozási célú pénzeszközátadást                 5.486 e Ft-ban 
állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület költségvetési szerveinek létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

- Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő
- Önkormányzat 114 fő 

- ebből közfoglalkoztatott 95 fő 
 Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 2 fő 

(3)  A  Képviselőtestület  a  köztisztviselői  illetményalapot  a  költségvetési  törvényben 
meghatározott 38.650 Ft-ban , a cafetéria juttatás 200.000 Ft-ban állapítja meg. 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(l) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)  Az  Önkormányzat  gazdálkodásának  biztonságáért  a  képviselő-testület,  a  gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési  hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel  kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető. 

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke 
elérí az éves eredeti kiadási előirányzatának vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy 
hónapon belül  nem tudja 30 nap alá  szorítani,  akkor  az irányító  szerv a  költségvetési 
szervnél önkormányzati biztosít, jelöl ki. 

(6)  A  költségvetési  szerv  vezetője  köteles  a  tartozásállományról  adatot  szolgáltatni.  A 
költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén 
is  -  havonta  a  tárgyhó  25-i  állapotnak  megfelelően  a  tárgyhónapot  követő  hó  az 
önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(8)  A  finanszírozási  bevételekkel  és  kiadásokkal  kapcsolatos  hatásköröket  a  Képviselő- 
testület gyakorolja. 

5. § Az előirányzatok módosítása
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(l)  Az  önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak  módosításáról,  a  kiadási  előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. 

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a 
kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként 
az  első  negyedév  kivételével   negyedévenként,  de  legkésőbb  az  éves  költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési 
rendeletét.  Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait 
zárolja,  azokat  csökkenti,  törli,  az  intézkedés  kihirdetését  követően  haladéktalanul  a 
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(4)  A  költségvetési  szerv  alaptevékenysége  körében  szellemi  tevékenység  szerződéssel, 
számla  ellenében  történő igénybevételére  szolgáló  kiadási  előirányzat  csak  a  személyi 
juttatások terhére növelhető. 

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 
többletbevételhez  jut,  vagy bevételei  a  tervezettől  elmaradnak,  arról  a  polgármester  a 
Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(6)  A képviselő-testület  által  jóváhagyott  kiemelt  előirányzatokat  valamennyi   működő és 
gazdálkodó  költségvetési  szerv,  valamint  a  munkamegosztási  megállapodásban  foglalt 
előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az 
előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)  A költségvetési  szervek  rendeletben  meghatározott  bevételi  és   előirányzatai  felett  az 
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2)  Az  önállóan  működő  költségvetési  szerv  az  alapfeladatai  ellátását  szolgáló   személyi 
juttatásokkal  és  azokhoz  kapcsolódó  járulékok  és  egyéb  közterhek  előirányzataival 
minden  esetben,  egyéb  előirányzatokkal  a  munkamegosztási  megállapodásban 
foglaltakban megfelelően rendelkezik.

(3)  Az  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv  által  a  (önállóan  működő  és 
gazdálkodó,  vagy  önállóan  működő)  költségvetési  szerv  számára  ellátott  feladatok 
fedezetéül  az  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv  nyilvántartásaiban 
elkülönített  előirányzatok  szolgálnak,  amelyet  az  önállóan  működő  költségvetési  szerv 
érdekében használ fel. 

(4)  Az  önállóan  működő  költségvetési  szerv  feladatai  ellátásáról,  munkafolyamatai 
megszervezéséről  oly módon  gondoskodik,  hogy az  biztosítsa  az  önállóan  működő  és 
gazdálkodó  költségvetési  szerv  költségvetésében  részére  megállapított  előirányzatok 
takarékos felhasználását. 

(5)  Valamennyi  költségvetési  szerv  vezetője  köteles  belső  szabályzatban  rögzíteni  a 
működéshez,  gazdálkodáshoz  kapcsolódóan  a  gazdálkodás  Vitelét  meghatározó 
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szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a 
szükséges  módosításokat  végrehajtani.  A szabályozásbeli  hiányosságért,  a  felelősség  a 
mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(7)  A polgármesteri  (önkormányzati)  hivatal,  valamint  a  költségvetési  szervek az   évközi 
előirányzat-módosításokról  a  jegyző  által  elrendelt  formában  kötelesek   naprakész 
nyilvántartást vezetni. 

7. § költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)  Az önkormányzati  költségvetési  szervek ellenőrzése  a  belső kontrolrendszer  keretében 
valósul  meg,  melynek  létrehozásáért,  működtetésért  és  továbbfejlesztéséért  az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2)  A belső  ellenőrzés  megfelelő  működtetésről  és  a  függetlenség  biztosításáról  a  jegyző 
köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2013…………………. lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

………………………………. ……………………………

               jegyző polgármester
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4. napirendi pont
Előterjesztés az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének teljesítéséről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság döntését.
Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  költségvetés  teljesítése  ill.  a  költségvetés  arányszámok  arányszámok  vonatkozásában 
elmondható  hogy mind  a  bevételek  mind  a  kiadási  oldalak  vonatkozásában  a  teljesítések 
időarányosan  alakultak.  Közel  50%-os  teljesítési  aránynál  tartanak  jelen  pillanatban.  A 
kommunális adó teljesítése mutat picit alacsonyabb számot ezért kéri jegyző úr intézkedését 
az ezzel kapcsolatos teendők megtétele vonatkozásában. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
dologi kiadások, eszközbeszerzések 100 %-ban teljesültek, ami azt jelenti hogy minden egyes 
start  munkaprojekthez  kapcsolódó  eszközbeszerzés  megtörtént,  a  közművelődéshez 
kapcsolódó TÁMOP pályázat bevételei és kiadásai 100%-ban teljesültek. 
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

150/2013.(IX. 26.) számú KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetés I. féléves 
végrehajtásáról  szóló beszámolót  áttekintette,  megtárgyalta  és 
elfogadja.  Kinyilvánítja,  hogy  a  második  félév  során  is 
törekedni kell a költségracionalizációra, különösen a működés 
terén.
A  Testület  felkéri  a  jegyzőt  és  a  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

5. napirendi pont
A  helyi  önkormányzatok  működőképességét  megőrző  2013.  évi  kiegészítő  támogatás 
igényléséről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság döntését.
Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását. 
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Kiegészítésként  elmondja,  hogy  az  önhiki  utódjaként  a  működési  bevételek,  működéshez 
kapcsolódó támogatások igénybevételéről  van szó melyet  az önkormányzatnak szeptember 
31-ig be kell nyújtania.
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

151/2013.(IX. 26.) számú KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2013.évi központi 
Költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. Törvény 4.sz 
mellékletének 1. pontja alapján pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 
2013. évi kiegészítő támogatására.

Határidő: 2013. szeptember .30
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

6. napirendi pont
Bárándért Egyesület és Polgárőrség játszótérrel kapcsolatos kölcsönszerződés

Dr. Kovács Miklós polgármester
A Bárándért  Egyesület  és Polgárőrség 2012. novemberében beadott  egy pályázatot.  Ez év 
májusában 9 594 087 ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a településen megvalósítandó 
játszótér és kondipark kialakítására. 
Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság döntését.
Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását. Ez a projekt mindenféleképpen szükséges.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Hol kerül megvalósításra?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A projekt 2 részből áll, egy játszótér és egy kondipark. A játszótér megvalósítására az óvoda 
előtti közpark területén, a kondipark pedig a rekortánpálya mellett, a jelenleg régi játszótéri 
eszközök helyén valósul meg az elkövetkezendőkben. Pár héten belül megvalósításra kerül, a 
kivitelezés megkezdődik. Megköszöni a Bárándért Egyesület és Polgárőrség együttműködését 
a pályázat kivitelezése és megírása során. 
Kiss Gyuláné képviselő
A kölcsönszerződés aláírása mindenképp támogatandó. Nem lát benne kockázatot. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e még kérdés, hozzászólás. 
A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra bocsátja. 
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A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

152/2013.(IX. 26.) számú KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő – testülete  a Bárándért 
Egyesület és Polgárőrség vidékfejlesztési miniszter 102/2012 (X.1) az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- 
fejlesztésre LEADER Helyi  Akciócsoportok közreműködésével 2012-
től  igénybe  vehető  támogatások  részletes  feltételeiről  szóló  VM 
rendelete  értelmében  nyert  9.594.087,-Ft,  azaz  kilencmillió-
ötszázkilencvennégyezer-nyolcvanhét forint erejéig, kettő részletben az 
alábbiak szerint kezességet vállal. Az első részlet 4.980.367,-Ft erejéig 
a  kivitelezést  követő  kifizetési  kérelem benyújtását  követő  negyedik 
hónap  leteltét  követően  kézfizető  kezességet  vállal  a  meghatározott 
összeg teljesítésére.  A második részlet  4.483.974,-Ft esedékessége az 
első rész teljesítését követő kifizetés megtörténtét követően, a kifizetési 
kérelem benyújtása utáni negyedik hónap elő napjával áll be.

Határidő: 2013. szeptember 16.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

7. napirendi pont 
A helyi iparűzési adóról szóló 13/2003. (XI.20) KT rendelet módosítása
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság döntését.
Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi jegyző urat az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészíteni valója?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jelenleg  hatályos  jogszabályoknak  megfelelően  megtörtént  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló 
rendelet felülvizsgálata. A hatályos rendelettel egy tájékoztató is meg fog jelenni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  tényleges  települést  érintő  részekben  nem  történt  változás.  Tényleges  változás  csak  a 
jogszabályi változások okán következett be. Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Lehet-e pontosítani az adó mértékét a 4.§. 2-es pontjában? Egy átlag ember ha olvassa nem 
tudja miről van szó. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezért  kerül  a  tájékoztatás  egyidejűleg  a  rendeletek  kihirdetésével  a  honlapra  is  föl,  hogy 
egyértelmű legyen mindenki számára.
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendelet: 

20/2013.(VI. 26.) számú KT rendelet:
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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (IX.26) KT rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló

13/2003. (IX.20) 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 helyi 
adókról  szóló  1990.évi  C.  törvény  1.  §.-ának  (1)  bekezdésében  és  a  6.  §-ában  foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2003. 
(IX.20) KT rendeletének 1.§ -a 2013. október 1. napján hatályát veszti.

2.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2003. 
(IX.20) KT rendeletének 2.§ -a 2013. október 1. napján hatályát veszti.

3.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2003. 
(IX.20) KT rendeletének 3.§ -a 2013. október 1. napján hatályát veszti.

4.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2003. 
(IX.20) KT rendeletének 4.§ (2) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:

„(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adóátalány
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, naptári naponként 500 Ft,
b) az 1990.évi C. törvény 37.§ (2) pontja szerinti tevékenységet folytat naptári naponként 

5.000 Ft.”

5.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2003. 
(IX.20) KT rendeletének 5.§ -a 2013. október 1.napján hatályát veszti.

6.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2003. 
(IX.20) KT rendeletének 10.§ -a 2013. október 1.napján hatályát veszti.

7.§

Jelen rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát  
veszti.

Báránd, 2013. szeptember 26.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző
Jelen rendeletet kihirdetem:
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Dr. Kiss Gyula
Jegyző

8. napirendi pont
A magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló  14/2004.  (XII.  7)  KT  rendelet 
módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Itt  is  a  tényleges  települést  érintő  részekben  nem  történt  változás.  A  változás  csak  a 
jogszabályi  változások  okán  következett  be.  Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp 
László Csabát, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendelet: 

21/2013.(VI. 26.) számú KT rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (IX.26) KT rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
14/2004. (XII.7) 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 helyi adókról szóló 
1990.évi  C.  törvény  1.  §.-ának  (1)  bekezdésében  és  a  6.  §-ában  foglalt  felhatalmazás  alapján  a 
következőket rendeli el:

1.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
14/2004. (XII. 7) KT rendeletének 1.§ -a 2013. október 1. napján hatályát veszti.

2.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  magánszemélyek  kommunális  adójáról 
szóló14/2004. (XII. 7) KT rendeletének 2.§ -a 2013. október 1. napján hatályát veszti.

3.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
14/2004. (XII. 7) KT rendeletének 3.§ -a 2013. október 1. napján hatályát veszti.

4.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
14/2004. (XII. 7) KT rendeletének 5.§ -a 2013. október 1.napján hatályát veszti.

5.§
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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
14/2004. (XII. 7) KT rendeletének 10.§ -a 2013. október 1.napján hatályát veszti.

6.§

Jelen rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

áránd, 2013. szeptember 26.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
Jegyző

9. napirendi pont
Bölcsőde létrehozása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Az  elmúlt  két  hónapban  a  településen  már  több  alkalommal  került  előtérbe  a  bölcsőde 
kialakításával  kapcsolatos  kérdéskör.  Lakossági  igényként  szükség  van  rá.  A  bölcsődei 
csoport létrehozása az óvodában kerülne sor erről korábban már testületi  ülés keretében volt 
szó.  A közreműködő  szervezet  az  óvoda vonatkozásában  rendelkező  támogatás  szerződés 
értelmében  5  éves  fenntartási  időszakot  határozott  meg  az  önkormányzat  számára,  ebben 
kikötötte azt hogy 5 óvodai csoport fenntartása szükséges. Adódott egy olyan lehetőség hogy 
a közreműködő szervezettel karöltve a pályázat alapfeltételeinek figyelembe vételével nem 5 
csoport  hanem  4+1  óvodai  csoport  létrehozására  kerüljön  sor.  A  bölcsődei  ellátás 
vonatkozásában  a  Támasz  Szociális  és  Alapszolgáltatási  Központ  területi  ellátási 
kötelezettséggel rendelkezik. A finanszírozási rendszerbe történő befogadás gondot okozott a 
bölcsőde létesítését  illetően.  Csak 2 fő esetben támogatja a jogszabály a finanszírozását  a 
bölcsődének,  amennyiben  kötelező  feladatellátást  takar.  Ez  10  ezer  fő  feletti  települések 
vonatkozásában  kötelező  valamint  akkor,  amennyiben  az  intézményt  nézve  a  fenntartó 
pályázati úton elnyert európai uniós vagy haza fejlesztésű támogatásban részesült. A jelenlegi 
támogatási szerződés módosítás értelmében jogosultak vagyunk ennek az igénybevételére. A 
héten  megérkezett  az  NRSZ  befogadó  nyilatkozata,  amely  a  12  fős  bölcsődei  csoport 
létrehozását támogatja, ehhez szükséges a Képviselő- testület határozata, hogy szándékában 
áll a településen a bölcsőde kialakítása. A napirendi pont lényege hogy kifejtse azt, hogy egy 
12 fős 2 gondozónővel ellátott bölcsődei csoport létesítésére az óvoda keretein belül a támasz 
által ellátva szükségeltetik-e, létesítése indokolt-e. 
Papp László Csaba képviselő
Történt-e felmérés hogy mennyi igény van a szülők részéről?
Dr. Kovács Miklós polgármester
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Volt  előzetes  felmérés.  Jelen  pillanatban  4-5-6  gyermeket  érint  akik  más  településen 
kényszerülnek igénybe venni a bölcsődei feladatellátást, ezen felül plusz főkkel bővül. A 12 
fős csoport indítása fennáll. 
Papp László Csaba képviselő
A támasz költségvetése fog erre fedezetet nyújtani. Az önkormányzatnak ez most plusz tehert 
nem fog jelenteni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A finanszírozási rendszerbe az NRSZH az előzetes befogadást megtette, a normatív támogatás 
ezt követően igénybe vehető. Gyakorlatilag 12 fős csoport vonatkozásában az itt felsorolt 2 fő 
gondozónős teljes mértékben lefedi a finanszírozást, ezért is lett meghatározva a 12 fő. Ha a 
társadalmi környezeti hatásait figyelembe vesszük, az óvoda vonatkozásában is előnyt jelentő 
dolog lehet ez, az óvoda költségvetéséhez a későbbiekben a támasz által üzemeltett bölcsőde 
hozzájárul. A településen 2 új munkahely létesül. Település igényeit figyelembe véve szükség 
van rá, hogy egy közel 3000 fős településen bölcsőde üzemeljen. 
Papp László Csaba képviselő
Ki a felelős a bölcsődei ellátásért?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Lesznek  közös  használatú  helyiségek,  kompromisszumos  megoldásokra  lesz  szükség  az 
óvoda és a támasz részéről. Ez a Támasz kabai bölcsődéjének kihelyezett telephelyeként fog 
működési engedélyt kapni. Munkáltatói jogköröket illetve felelősséget a Támasz fogja viselni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Közüzemi díjak rendezése hogyan történik?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Hasonló megállapodás tárgya lesz, mint az iskola vonatkozásában a konyháé, arányszámokat 
tudnak meghatározni és abban a mértékben fog a Támasz a közös költségekhez hozzájárulni. 
Külön óra kialakítás költséges, gazdaságtalan. 
Kiss Gyuláné képviselő
Gondolatait  szeretné  elmondani.  Ami  a  falu  fejlődést  segíti  támogatni  tudja.  Bölcsőde 
kialakítása  egy  változás  a  bölcsőde  életében,  az  óvodai  dolgozók  körében  egy  kis 
felháborodást okozott, mint minden változás. Aggálya, hogy nem lett kellő képen előkészítve. 
Úgy érzi ő mint óvodavezető nem volt bevonva ennek a kialakításába.  Az óvoda nem lett 
figyelembe véve, mert olyan csoportszobát jelölt ki a támasz, amiben most csoport működik. 
Felajánlott két csoportszobát, egyik sem felet meg. Megérti, hogy a bölcsőde kialakításának is 
meg vannak a törvényi feltételei, de úgy érzi itt az óvoda érdeke sérül. Nem látja, hogy fognak 
költségek megoszlani, hogy fog a két intézmény együttműködni, hogy fognak a felelősségek 
megoszlani. Amíg a részleteket nem látja nem tudja támogatni. Nem tudja hogy a köznevelési 
törvénnyel  nem ellentétes-e  ez,  nem minősül-e  átszervezésnek,  nevelési  évben  nem lehet 
semmiféle átszervezést szervezni az óvoda életében. Egy csoportnak el kell majd költözni. Az 
a legideálisabb csoportszoba, abban van az alapítvány tulajdonában lévő galéria. Hiányolja az 
egyeztetések sorozatát.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A szakmai feladatellátás az óvoda vonatkozásában nem gondolja, hogy bármilyen formában 
sérül. Jelen pillanatban van egy kihasználatlan csoportszoba. Lassan 2 éve küszködnek azzal a 
problémával, hogy van egy pályázati kötelezettség, aminek eleget kell tenni, 5 csoportot kell 

32



működtetni,  aminek  a  pénzügyi  fedezetét  nehézségek  árán  tudta  előteremteni  az 
önkormányzat. Ez egy adott lehetőség, hogy ezt kiváltsuk és megfelelve a pályázatnak tovább 
tudjanak  működni.  Szándéknyilatkozatról  van  szó,  a  tényleges  egyeztetések  azt  követően 
kerülnek  előtérbe  amennyiben  ez  a  szándék  megvan.  Működési  feltételekben  nem  fog 
problémát  okozni,  egy  csoportszoba  az  ami  a  probléma  alapvető  tárgyát  jelenti.  Az  a 
csoportszoba, ami kinézésre került annyi átalakítást igényel szerkezetileg egy ablak kerülne 
behelyezésre a csoportszoba és az azt elválasztó mellékhelyiség zuhanyzó között. Az udvaron 
elkülönítésre  kerülne  egy  rész.  Akkor  merülnek  fel  ezek  a  kérdések,  ha  az 
önkormányzatbölcsőde alapítási szándékát kinyílvánítja.. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Tudunk-e 5.  csoportot működtetni  az óvodában a pályázati  feltételeknek megfelelően?  Ha 
nem tudunk, akkor visszafizetési kötelezettségünk lehet?
Miért éppen azt a csoportszobát választották?
Véleménye  szerint  a  bölcsőde létesítését  Julika sem vonja kétségbe,  a hogyannal  nem ért 
egyet, vannak problémái. Az nem kérdés, hogy a településen kellene bölcsőde.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A pályázat fenntartási ideje 5 év, 5 évig az 5 csoportot működtetni kell és fent kell tartani. 
Előreláthatólag  nem  prognosztizálható  tényleges  létszámnövekedés.  Egy  alternatíva  hogy 
ennek meg tudjunk felelni.  A felszerelések és a csoportszoba vonatkozásában a tényleges 
egyeztetések  akkor  kerülnek  napirendre,  amikor  a  szándéknyilatkozat  megvan.  A  többi 
csoportszoba nincs összekapacsolva a mosdóval, öltözővel. Más alternatíva nem nagyon volt. 
Kiss Gyuláné képviselő
Az óvodának is az a legideálisabb csoportszoba, és sérelmes hogy ezt kell feláldozni. Az 
önkormányzatnak ez semmibe nem fog kerülni, költségvonzata nem lesz?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Szándéknyilatkozatról van szó, a konkrét feltételek ezt követően kerülnek meghatározásra. 
Van egy előzetes kalkuláció egy közel 3 millió forintos beruházást jelent, a Támasz ebben is 
partner, a kompromisszumokat ebben is meg kell kötni. 
Papp László Csaba képviselő
Mikor indulna ez el, van ennek határideje?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nincs határideje. Szerkezeti, szervezeti átalakítás nem jelent. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
2 állást jelent a településen, megpályáztatása sem a mi feladatunk? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Munkáltató jogkör gyakorlására a Támasz lesz jogosult. 
Erdős Zsolt képviselő
A 12 fő mit takar? Egy maximális létszám, megvalósulhat kevesebb fővel is ez a bölcsődei 
ellátás?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A 12 fő minimum és maximum is egyben, mert ha ennyi nincs akkor a finanszírozást a 
költségeket nem fogja kitermelni. Amennyiben 12 fő nem lesz a bölcsödében akkor a 
finanszírozáshoz hozzá kell tenni. 
Erdős Zsolt képviselő
Más településről is lehetőség lesz ide hozni a gyermekeket?
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Természetesen. Viszonyításként, Tetétlenen közel harmad annyian vannak és a 12 főnél több 
gyerek jelentkezik. Kabára és Sárrétudvariba is hordanak át Bárándról gyerekeket.
A település megtartó ereje érdekében mindenképpen szükséges. 
Kiss Gyuláné képviselő
Ott is látja sérülni az óvoda érdekét, hogy a törvényi előírások lehetővé teszik azt hogy a 2,5 
éves gyerekek mehetnek az óvodába. Ha a bölcsödében marad 3 éves korig, nem lesz meg a 
statisztikai adatszolgáltatás időpontjában annyi gyerek, hogy a 4 csoportot tudják indítani. Az 
óvodai létszámba is be fog játszani a bölcsőde jelenléte. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A 12 fő maximum létszám, az átfedésekkel kapcsolatban kompromisszumos megoldások 
születtek más településeken is. A támogatásért való rivalizálás komolyan befolyásolja ezt, de 
az egyeztetések és kompromisszumok megoldást fognak jelenteni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

A testület 4 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: 

153/2013.(IX. 26.) számú KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  településen  a  bölcsődei  feladatok 
ellátására az óvoda területén az ÉÁOP-4.1.1/2F-2f-2009-
0043.  számú  pályázattal,  annak  módosításával 
összhangban 1 darab 12 fős, kettő gondozónővel ellátott 
bölcsődei csoport létrehozásának szándékát fejezi ki. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

10. napirendi pont
Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
A piac területén elhelyezésre került egy víztisztító konténer.
Márciusban elhelyezésre került a konténer a településen, jelen pillanatban a vízjogi létesítési 
engedélyének  a  megszerzése  van  folyamatban.  A  kivitelező  cég  kéri  az  önkormányzat 
befogadói  és  tulajdonosi  hozzájárulását  is.  Azt  jelenti,  hogy  egy  nyilatkozatot  kér  a 
közreműködő  hatóság,  hogy  ennek  az  elhelyezéséhez  az  adott  helyrajzi  számon  az 
önkormányzat  hozzájárul.  A  befogadói  nyilatkozat  azt  tartalmazná,  hogy  az  itt  előállított 
közel 5 m3 –i vízmennyiség befogadásáról a csatorna gondoskodni tud. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megfelelőek azok az árkok, hogy az 5m3 –i víz elmenjen?
Papp László Csaba képviselő
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Nem jelentős mennyiség.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Betonelemekkel van ellátva, lejtéssel hogy maximálisan elvezesse a vizet. 
Papp László Csaba képviselő
A hálózatot tisztítja vagy lesz neki egy szabadkifolyású része? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Szabadkifolyású része lesz csak. Ideiglenes megoldás arra az időre, amíg az ivóvízminőség 
javító program keretében javításra nem kerül ez a rendszer. Vélhetően október, november 
hónapban hálózatrekonstrukcióra fognak kiírni pályázatokat. Bízik benne, hogy a település 
hálózatrekonstrukciója is beleférhet. 
Papp László Csaba képviselő
Nem ütközik az ivóvízminőség javító programmal? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem.
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

154/2013.(IX. 26.) számú KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  HM  EI  Zrt.  a  bárándi  1091 
hrsz.-ú  ingatlanra,  a  település  lakóinak  egészséges 
ivóvízzel  való  ellátásának  biztosítása  érdekében 
konténeres szűrőberendezést telepítsen.

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  konténeres  szűrőberendezés 
üzemeltetése  következtében  keletkező  technológiai  víz, 
az arra külön alkalmassá tett  4161 Báránd, Béke utcán 
található vízelvezető árokban kerüljön elvezetésre.

Határidő: Azonnal
Felelős:       Polgármester

Megkérdezi a Képviselő- testületet különfélék napirenden belül van-e nyílt ülés keretében 
tárgyalandó előterjesztés?
Papp László Csaba képviselő
Lassan elkezdődik  a betakarítás.  Levágták a kukoricát  és ennek következtében több lakos 
ment tallózni, részéről nincs is ezzel probléma. Megkeresték, hogy a rendőrök elküldték az 
embereket. Többen keresték meg hogy adjon engedélyt hogy a földjén tallózhassanak. Azt 
szeretné, ha ezzel kapcsolatban kapnának a gazdák vagy a lakosság egy tájékoztatást, hogy 
erre mik a jogszabályok. Nem szeretné ha bárkinek ebből kellemetlensége adódna. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Össze lehet állítani természetesen erről egy tájékoztatót.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Mindenképpen szükséges ezt szabályozni a későbbiekben, mert magántulajdonú földekről van 
szó.  Javasolja  az  írásbeli  engedély  kiadását  2  tanúval  ellátva.  Ez  nem  kifejezetten 
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önkormányzati  hatáskörbe  tartozik,  de  egy  iránymutatást,  tájékoztatást  a  gazdák  felé 
lehetséges adni, engedély mintával is tudnak szolgálni. 

Megkérdezi ki az, akinek van hozzászólása a különfélék napirenden belül?

Erdős Zsolt képviselő
Még mindig veszélyes átkelni a Kossuth utcáról a Dózsa György utcára, volt róla szó annak 
idején, hogy lesz kiépítve valamilyen tükör, ennek segítségével könnyebben be lehet látni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A Kossuth utca és Nagy Lajos utca volt egyszer napirenden, akkor meg lett keresve a magyar  
közút,  próbáltak  ilyen  közúti  tükröt  elhelyeztetni,  de  azt  a  tájékoztatást  kapták  hogy  a 
tükörelhelyezés  nem  közúti  jelzőtábla  arra  a  közút  gyakorlatilag  lehetőséget  nem  ad. 
Amennyiben  szeretnék  saját  költségre  az  ő  hozzájárulásukkal  van  lehetőség.  Kértek  egy 
árajánlatot vagy 50 vagy 70 ezer ft-ba kerül. Lehetőség van rá közút engedéllyel.
Engedélyt kell kérni és árajánlatot. Az elmúlt héten vásárolt az önkormányzat vonatkozásában 
lévő közutakra aszfaltfestéket. 
Kiss Gyuláné képviselő
A  biztonságos  közlekedéssel  kapcsolatban  lenne  egy  kérdése,  keresték  meg  azzal  a 
problémával,  hogy  a  Kossuth  utca  azon  szakaszain,  ahol  az  út  és  a  járda  között  szinte 
semmilyen terület nincs nem lehet-e szalagkorlátot elhelyezni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Írásban meg tudják keresni a közutat.
Szóban már előterjesztésre került hogy egy állandó traffipax kihelyezésére is sor kerüljön 
mindkét irányban a településen. 

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