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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013. 11. 22-i rendkívüli  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (képviselő)
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.  Megállapítja,  hogy  a  testület  öt  fővel  határozatképes. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. A 
képviselőknek módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 5 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  5  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:

188/2013.(XI. 22.) KT  határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. MVH eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési pályázatok 
2. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Erdeiné 
Hákli Ildikó képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A  testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő 
határozatot:

189/2013.(XI. 22.) KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Dr. Késmárky-
Kodak András választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Dr. Késmárky-Kodak András



1. napirendi pont
MVH eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési pályázatok 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti a napirendi pontot. Elmondja, hogy régebben is volt lehetőség autóra pályázatot 
beadni.  Ez  a  pályázat,  azon  települések  számára  biztosít  lehetőséget  akik,  régebben  nem 
vettek részt ebben a pályázatban. 3 milliárd Ft-ot különítettek el erre. A jelenlegi eszközparkot 
egy olyan gépjárművel szeretné bővíteni, ami három terültre vonatkoztatva lenne kihasználva. 
Az egyik, amivel nagyon sokat szembesülnek az önkormányzatnál, hogy bizonyos esetekben 
a  lakosság  nem  tudja  biztosítani,  hogy  bármilyen  ügyintézés  során  eljusson  a  környező 
településekbe. Sokaknak nehézséget okoz a buszjegy kifizetése. Ingyenes szolgáltatást kíván a 
pályázat,  amit  vállalnia kell  az önkormányzatnak,  ezért  egyik  alternatívaként  arra gondolt, 
hogy az egyes települések közötti közlekedésben segíthetne ez a gépjármű. Havonta egyszer 
egy ingyenes szolgáltatást tudnának a lakosoknak biztosítani. 
Másik része, hogy mivel van egy településőrség és mezőőrség, ebben is segítséget nyújthat. 
Három autótípusra lehet pályázni, személyautóra, terepjáróra és mikrobuszra. Nagy segítség 
lenne  az  önkormányzatnak,  ha  egy terepjáró  kerülne  beszerzésre,  mivel  gazdálkodunk  és 
külterületekre is sokat járunk. 
A Porsche Bank hasonló konstrukciót ajánlott, mint a játszótér esetében. Megfinanszírozzák a 
teljes nettó összeget, az 5 millió Ft-ot, úgy hogy 3 hónapig a kifizetési kérelem benyújtásától 
számítva nem kérnek semmiféle kamatot. Ha a megvásárlást követő három hónapon belül, a 
kifizetési  kérelem  benyújtás  után  megtörténik  a  kifizetés,  az  önkormányzatnak  a  nettó 
finanszírozás semmibe nem kerül, viszont ha erre három hónapon túl nem kerülne sor akkor 
átalakulna egy hosszú lejáratú hitellé. Az MVH kifizetések általában 3 hónaptól 6 hónapra 
terjedő időszakot  vesznek igénybe. Így esetlegesen csak plusz három hónapig kellene az 5 
millió Ft-nak egy olyan hitelkonstrukciót kitalálni, ami ezt finanszírozni tudná. Van 1 270 000 
Ft ÁFA része, amelyre egy 5 éves hosszú lejáratú hitelt tudnának biztosítani. Ezek elméleti 
lehetőségek, mert úgy gondolja az Áfa részt, látva a mostani költségvetést kimeri jelenteni 
hogy nem szükséges  hitelből  fedezni  mert  lesz  annyi  plusz  a  következő  év  elején,  hogy 
amennyiben a pályázat nyer ezt biztosítani tudja.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A Ford-ot megtartaná az önkormányzat?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Amennyiben  a  pályázat  sikeres  eladásra  kerül.  Egy jó  lehetőség  arra,  hogy fejlesszük az 
eszközparkot. A pályázatokat beérkezési sorrend szerint fogják bírálni 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A Porsche Bank kapcsolódik a Volkswagenhez, kitétele hogy Volkswagen típusú gépjármű 
kerüljön megváráslásra?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van egy gépjármű katalógus, amelyben meg vannak határozva, hogy mely gépjármű típusokat 
lehet  és  milyen  referencia  áron  megvásárolni.  Ezekből  kell  választani.  Mindenképp 
terepjáróban gondolkodik, 2-3 db terepjáró közül lehet választani.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A Skoda Yeti-t javasolja. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Hogyan tudjuk majd finanszírozni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Előirányzat szerint gazdálkodunk.
Erdős Zsolt 
A Porsche Bank finanszírozza a nettó árát az autónak?



Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A települések közötti összekötést hogy gondolja?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A közszolgáltatásokhoz való hozzájutást igényfelmérés alapján képzeli el. Minden hónapban 
lenne egy igényfelmérés ki mikor merre szeretni menni ügyeit elintézni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Hol lesz tárolva? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A pályázatból kivették, hogy biztosítani kell neki zárható garázst is. Keresünk majd helyet 
neki. Több alternatíva is szóba jöhet. 
A határozati javaslat, ami kiküldésre került, kiegészítésre kerülne annyival, hogy a CASCO-t 
az  üzemeltetési  kötelezettség  alatt  vállaljuk,  illetve  az  hogy  a  finanszírozást  a  2014.  évi 
költségvetésbe beépíti az önkormányzat. 
Megkérdezi  van-  e  több  kérdés  hozzászólás?  A  testület  részéről  több  hozzászólás  nem 
hangzik el, szavazásra bocsátja.

A szavazáson jelen volt 4 fő.
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozat: 

190/2013.(XI. 11.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  a  Báránd 
Település Komplex Közösségi és Bűnmegelőzési  Szolgáltatást 
nyújtó  szakmai  programot  a  mellékletben  foglaltaknak 
megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



Melléklet: 

Báránd Település Komplex Közösségi és 
Bűnmegelőzési Szolgáltatást nyújtó szakmai 

programja

Készült: 2013. november 19.
Hatályos: 2013. november 22. napjától
Készítette: Dr. Kovács Miklós polgármester



Általános rendelkezések

I. Bevezetés
Településünk  alkalmazkodni  és  reagálni  kíván  a  kor  állította  különböző  kihívásokra  és  a 
Sárréti Kistérség természeti és egyéb sajátosságaira. Komoly feladatot jelent ez az elmúlt évek 
felgyorsult jogszabályi, társadalmi és környezeti változásainak figyelembe vételével, azonban 
mindenképp szükséges, hogy a település lakosai,az Önkormányzat ügyfelei számára a lehető 
legmagasabb színvonalú ellátásokat és szubjektív biztonságérzetet biztosítsuk. A Képviselő –
testület reagálva ezen közösség irányozta felvetésekre meghozta a szükséges intézkedéseket, 
melyek  alapvető  jellemzőit  és  sajátosságait  a  jelen  szakmai  program  keretében  kíván 
rögzíteni.
Jogszabályi háttér:
- 2011. évi CLXXXIX. törvény -     Magyarország helyi önkormányzatairól
- 1990.     évi LXV.     törvény     - a     helyi önkormányzatokról
-  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM rendelet  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
- 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, 
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról1
-  2012.  évi  II.  törvény a szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről
- 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról
- 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
- A belügyminiszter 71/2012. (XII. 14.) BM rendelete a járások kialakításával összefüggésben 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
-  A  Kormány  296/2012.  (X.  17.)  Korm.  rendelete  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalok 
kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
- 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
- 13/2013.(I. 29.) KT határozat: Mezőőrség felállításával kapcsolatos kérdéskör 
- 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról
 

I. 
A Szakmai Program célja

A  Szakmai  Program  (továbbiakban:  SZP)  célja,  hogy  rögzítse  az  szolgáltatások  céljait, 
feladatát, a létrejövő kapacitásokat, nyújtott szolgáltatáselemeket, tevékenységeket illetve más 
intézményekkel történő együttműködés módját,  az ellátandó célcsoport jellemzőit.  Az SZP 
meghatározza  továbbá  a  feladatellátás  szakmai  tartalmát,  módját,  szolgáltatások  formáit, 
körét, rendszerességét az ellátás igénybevételének módját, a helyben szokásos szolgáltatásról 
szóló tájékoztatás módját-
Alapvetően kettő nagy területre vonatkoztatva határozza meg a tevékenységek elvégzését:
1) Közösségi szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű lakosok részére
2) Bűnmegelőzési célú tevékenységek végzése a településen
Mindkettő terület folyamatosan és fokozatosan jelen van a település életében. A mikrotérség 
gazdasága közepesen, ill. gyengén fejlett, s - természetföldrajzi adottságainak megfelelően - 
mezőgazdaság-orientált. Mindezekből következik, hogy a munkanélküliség fokozottan jelen 
van a térségben. A lakosok saját igényeik kielégítését a lehetőségekhez alakítják, hagyatkozva 
nagyon sok esetben a szociális ellátó rendszerre, illetve annak meghatározó elemeire, többek 
között az Önkormányzatokra.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200120.TV#lbj1param
http://net.jogtar.hu/otv
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV


A  Püspökladányi  kistérség  térszerkezeti  fekvése  kedvező.  A  térség  közúton  (Budapest, 
Debrecen irányából) a 4-es számú főközlekedési úton érhető el. Püspökladánynál csatlakozik 
be  a  4-es  számú  főközlekedési  útba  a  42-es  számú  (nemzetközi)  főközlekedési  út.  Ezen 
utakról  közvetlenül  vagy  alsóbbrendű  utakon  érhetők  el  a  Nagysárrét  települései,  köztük 
Báránd település is, mely jellegéből adódóan –fentebb hivatkozott megélhetési nehézségek és 
munkanélküliség  –generálják  a  település  életében  a  különböző  szabálysértések  és 
bűncselekmények kialakulásának fokozott veszélyét.

II. 
A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő 
kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását

A) A Közösségi szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű lakosok részére
Az  elmúlt  és  a  jelenlegi  év  is  a  szolgáltatások  és  a  közigazgatás  átalakulásának  és 
átalakításának  éve,  évei.  Ennek  keretében  került  sor  az  elmúlt  év  végén  a  járási 
kormányhivatalok kialakítására, valamint a különböző feladatok átadására. 
A  járások  kialakításáról,  valamint  egyes  ezzel  összefüggő  törvények  módosításáról  szóló 
2012.  évi  XCIII.  törvény több  mint  80  db  törvényi  szinten  szabályozott  államigazgatási 
feladatot határozott meg a járások számára.
A  járási  kormányhivatalok  legfontosabb  feladata  a  megyei  szintnél  alacsonyabb  szinten 
intézendő államigazgatási feladatok ellátása
A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal,  
kommunális  igazgatással  összefüggő feladatok,  a menekültügyek,  az egyes  vízügyi,  illetve 
védelmi  igazgatási,  földrendezési  és  földkiadási  ügyek,  az  érettségi  vizsgával,  oktatással, 
valamint egyes távhő, villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek, okmányirodai 
ügyintézés.  Szabálysértési hatáskörben 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatósági osztálya 
jár el.
2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz 
kerültek  a  jegyzői  és  a  városi  gyámhivatali  feladat-  és  hatáskörök.  A  munkaügyi 
kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és 
élelmiszerellenőrző  hivatalok,  valamint  az  építésügyi  hivatalok  is  járási  szinten  végzik  a 
feladataikat
 A területi közigazgatási reform távlati célja az volt, hogy az egyablakos ügyintézést biztosítsa 
az ügyfelek számára,  hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a kormányablakoknál tudják 
majd hivatalos ügyeiket intézni. A kormányablakok biztosítani fogják, hogy az állampolgárok 
az államigazgatási ügyeiket a kormányablakok székhelyein elindíthassák vagy elintézhessék. 
Báránd település vonatkozásában ez az jelenti, hogy heti egy alkalommal egy ügyintéző egy 
délelőtt ügysegédként végez hatósági tevékenységet a településen, szociális feladatok ellátása 
terén. 
Mindezen feladatátadásokat tetőzte, hogy az önkormányzati  törvény változásai előidézték a 
2000  lélekszám  alatti  települések  integrációs  kötelezettségét,  amely  további  feladat 
összevonásokat, s Báránd település vonatkozásában közös önkormányzati hivatal kialakítását 
jelentették.  A  volt  polgármesteri  hivatalok  egyesültek,  feladatmegosztás,  központi  és 
kirendeltségi  szintű  feladatellátás  alakult.  Így  lehetőség  nyílt  a  települések  lakosainak  az 
egymás településein való ügyintézésre.
Napi  rendszerességgel  szembesülünk azzal  a  településen,  hogy a társadalom elszegényedő 
része számára ezen változások nyomon követése, az ügyintézés több tekintetben is komoly 
problémát  jelent  .Ezek  általában  anyagi  nehézségek,  bizalmi  problémák,  helyismereti 
hiányosságok, stb.

http://www.jaras.info.hu/jarasi-hivatalok/jarasi-hivatalok-feladatkore
http://www.jaras.info.hu/jogszabalyi-hatter/jarasi-torveny


Mindezeket kompenzálva próbál a település segítséget nyújtani ezen lakosainak azáltal, hogy 
az utazáshoz segítséget nyújt,  vagy átmeneti segély formájában, vagy a támogató szolgálat 
kapacitásait lekötve, vagy pedig közvetlen módon, a szállítást is megoldva. Ilyen esetekben az 
önkormányzat dolgozói megszervezik az azonos ügyintézési körökhöz kapcsolódó személyek 
összegyűjtését –akár Munkaügyi Központokhoz, akár Földhivatalhoz vagy Rendőrséghez-  s 
átszállítják az ügyintézési helyszínre. A közösségi  közlekedés kapacitásai sok esetben nem 
kihasználtak, nem az igényekhez igazodóak, buszjáratok esetében kifejezetten ritkák, Földes 
és  Sárrétudvari  esetében  megoldatlanok.  A  vasúti  közlekedés  pedig  sok  esetben  csak 
többszöri átszállások révén megoldott. Azonban ezen esetekben is felmerülnek  a korábban 
hivatkozott problémák.
Ezen problémák megoldásában kíván az Önkormányzat  segítséget nyújtani  azáltal,  hogy a 
településen az igényekhez igazodva, havonta egy alkalommal ingyenes biztosítja a lakosság 
számára a hivatalos ügyek intézéséhez való hozzáférés biztosítását, s biztosítja a szállítást a 
település halmozottan hátrányos helyzetű lakosai számára. Ilyen ügyek a Püspökladányi Járási 
Hivatal  hatáskörében  tartozó,  a  Püspökladányi  Rendőrkapitányság  hatáskörébe  tartozó,  a 
Püspökladányi Járási Bíróság hatáskörébe tarozó ügyek ellátása.
A szolgáltatások  biztosítása  a  lakossági  igényekhez  és  a  kapacitásokhoz  igazodóan,  előre 
egyeztetett  formában  történik.  Az  önkormányzat  szociális  osztályának  munkatársa 
koordinálása mellett, a közös önkormányzati hivatal munkatársa által történő szállítás által.
Településünkön támogató szolgálat működik, amely ellenszolgáltatás fejében biztosítja akár a 
hatósági ügyintézéshez, különböző szolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségét,azonban az 
Önkormányzat  által  biztosítandó  szolgáltatás  ingyenessége  az  ügyfélbarát,  magasabb 
színvonalú közigazgatás kialakításának elősegítését jelenti.

B) Bűnmegelőzési célú tevékenységek végzése a településen
Báránd  település  a  rendőrség  illetékességét  tekintve  a  Püspökladányi  Rendőrkapitányság 
illetékességi  területéhez  tartozik.  Az  elmúlt  években  a  különböző  súlyú  és  minősítésű 
bűncselekmények száma a településen stagnált, a vagyon elleni, személy elleni, közlekedési 
és közrendvédelmi bűncselekmények, melyek kiemelkedőek a település életében. Köszönhető 
ez a korábban már említett  társadalmi feszültségeknek, a megélhetési  bűnözésnek illetve a 
települést átszelő nemzetközi forgalmú főútvonalnak. A rendőrség a lehetőségeihez, valamint 
az  állományi  létszámához  képest  megpróbál  mindent  elkövetni  a  kihágások  és  bűnesetek 
felderítését  illetően,  illetve  a  preventív  tevékenység  vonatkozásában,  azonban  a  fokozott 
jelenlét indokolt lenne a település lakosainak, az itt élőknek a szubjektív biztonságérzetének 
növelése  érdekében.  Jelentősen  függ  mindez  attól,  hogy  a  településen  működő  civil 
szerveződések –lásd. Polgárőrség- is aktív szerepet vállalnak a bűnmegelőzésben. Feladatukat 
segítve azonban további intézkedéseket foganatosított az önkormányzat, s létrehozta 2013 év 
elején a mezőőrséget, amely a település közigazgatási területén a külterületek vonatkozásában 
aktív tevékenységet.
Feladata a 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi 
és a mezei őrszolgálatról 23. § (1) értelmében:
„A mezőőr a működési területén jogosult és köteles:
a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt  
személyazonosságának  igazolására,  a  jogellenes  cselekmény  abbahagyására  és  a  terület  
elhagyására felszólítani;
b)  azt  a  járművet,  amelyről  alaposan  feltételezhető,  hogy  azon  a  működési  területről  
származó  jogellenesen  szerzett  szállítmány  van,  feltartóztatni,  a  jármű  vezetőjét  és  a  
járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;
c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének  
jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni;



d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt,  
terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi  
rendőri szervnek átadni;
e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni.
(2) A mezőőr együttműködik a rendőrséggel, határterületen a határőrséggel is.
(3)  Az  (1)-(2)  bekezdés  előírásait  kell  megfelelően  alkalmazni  a  külön  törvényben  
meghatározott  őrzési  feladatokat  ellátó  erdészeti  szakszemélyzetre,  valamint  a  halászati  
őrre.”
Míg a belterület vonatkozásában a településőrség lát el 2013. szeptember 15 napjától aktív 
feladatokat,s segíti a hivatalos szervek működését
Településőr feladatai a munkaköri leírás értelmében:
- ellenőri  feladatok  ellátása  különös  tekintettel  az  önkormányzati  utak  állapotának 

folyamatos figyelemmel kísérésére;közúti jelzőtáblák ellenőrzése;

- illegális  hulladéklerakás  megakadályozása,  lerakás  észlelése  esetén  intézkedés 
kezdeményezése;

- időjárástól  függően  hó-  és  síkosság-mentesítés  elvégzésének  ellenőrzése 
magáningatlanokkal határos közterületek esetében is; növények vegetációs idejében a 
közterületen  található  növényzet  szakszerű  és  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő 
kezelésének ellenőrzése, intézkedés kezdeményezése; 

- parlagfű jegyzői hatáskörbe tartozó irtási kötelezettségének ellenőrzése;a közterületen 
található berendezési tárgyak rongálásának lehetőség szerinti megakadályozása; 

- az  Önkormányzati  rendezvényeken  a  rend  biztosításának  elősegítése  (Pl.:  vásár, 
gyermeknap, főtéri rendezvények, stb); 

- nemzeti  ünnepek alkalmával kihelyezett  zászlók felügyelete azok eltulajdonításának 
megakadályozása érdekében;

- közterület-felügyelet által kialakított ellenőrzési körzetek bejárása;

- közterek,  közparkok  ellenőrzése  az  ott  tapasztalható  rongálások  visszaszorítása 
érdekében. Ilyen területek: központ terei, közparkjai, lakótelepek,

- szórakozóhelyek  ellenőrzése  a  Rendőrkapitányság  és  Polgárőrség 
tapasztalata/tájékoztatása alapján)

- Közvilágítási lámpák működésének ellenőrzése.

Településőr      által megteendő/megtehető intézkedések:

- Illetékes szakelőadó tájékoztatása, aki jogosult a szükséges intézkedés megtételére;
- Nem megfelelő magatartást tanúsító személy(ek) szóban történő figyelmeztetése;
-  Rendezvényeken  való  szolgálatteljesítés  esetén  rendezvény  szervezőjének  haladéktalan 
tájékoztatása;

http://nagykoros.pestmegye.com/index.php?action=search&cpg=1&cpp=50&setextin=t%E1j%E9koztat%E1s&tms=6M&pls=full&ism=titlelead&sop=news&socat=full
http://nagykoros.pestmegye.com/index.php?action=search&cpg=1&cpp=6&setextin=K%F6zvil%E1g%EDt%E1s&tms=6M&pls=full&ism=titlelead&sop=news&socat=full
http://nagykoros.pestmegye.com/index.php?action=search&cpg=1&cpp=50&setextin=%D6nkorm%E1nyzat&tms=6M&pls=full&ism=titlelead&sop=news&socat=full
http://nagykoros.pestmegye.com/index.php?action=search&cpg=1&cpp=50&setextin=jogszab%E1ly&tms=6M&pls=full&ism=titlelead&sop=news&socat=full


- A rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnokának telefonon történő értesítése. Rendőri 
beavatkozást  igénylő  magatartásról  érkező  bejelentés  esetén  a rendőrség szolgálatirányító 
parancsnoka soron kívül intézkedést kezdeményez.

Kapacitások: 
Jelenleg mezőőrként 1 fő közalkalmazott, településőrként 4 fő közfoglalkoztatott alkalmazott 
tevékenykedik.  Számuk  várhatóan  bővítésre  kerül  a  következő  évben,  feladataik  ellátása 
igényli  az  állandó  jelenlétet.  Mindehhez  szükséges  a  környezethez  alkalmazkodó  –
összkerékmeghajtású –  gépkocsi  beszerzése,  hogy  a  szolgálatuk  maradéktalan  ellátása 
érdekében biztosítani tudjuk a megfelelő körülményeket.

III.
A más intézményekkel történő együttműködés módja

Az  intézmény  feladatainak  hatékonyabb  ellátása  érdekében  a  belső  szervezeti  egységek 
egymással szoros kapcsolatot tartanak.
Az  eredményesebb  működés  elősegítése  érdekében  mindkét  terület  vonatkozásában 
együttműködési  megállapodásokkal  rendelkezünk a hatóságilag  illetékes  szervekkel,  pl.   a 
Püspökladányi  rendőrkapitánysággal,  a  Püspökladányi  Járási  Kormányhivatallal,  Támasz 
alapszolgáltatási Központtal, Polgárőr Egyesülettel, valamint a területileg illetékes szervekkel. 
Egyéb  szakmai  szervezetekkel,  társintézményekkel,  gazdálkodó  szervezetekkel 
együttműködési megállapodást köthet.
A szakmai feladatellátás érdekében valamennyi ellátási területen szoros kapcsolatot építettünk 
ki  az  egyes  intézményem  fenntartóival.  Az  intézményfenntartóval  való  együttműködés 
többoldalú. Kiterjed a költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység 
ellenőrzésére,szakmai  feladatellátás  nyomon  követésére,  ellenőrzésére,a  szakmai  program 
szerinti működésre stb.
Az érintett terület munkatársai kapcsolatot tartanak, melynek módja:
- személyes kapcsolattartás, amely vagy az Önkormányzat helyiségében
- telefon igénybevételével.
- írásban.

IV.
Az ellátandó célcsoport jellemzői

Báránd közigazgatási területén élő, bármely polgár, aki a településen állandó vagy ideiglenes 
tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt tartózkodik.

V.
 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások 

formái, köre és rendszeressége

http://nagykoros.pestmegye.com/index.php?action=search&cpg=1&cpp=50&setextin=rend%F5rkapit%E1nys%E1g&tms=6M&pls=full&ism=titlelead&sop=news&socat=full


V.1. Szakmai tartalom, mód
A) Közösségi szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű lakosok részére
1  fő  sofőr  biztosítja  a  havi  rendszerességgel  történő  szállítást.  Az  érintettek  az 
Önkormányzatnál jelzik igényüket az ingyenes szolgáltatás igénybe vételére, ezt követően egy 
előre egyeztetett időpontot kiválasztva a személyszállító jármű kapacitását is figyelembe véve 
megszervezi az utazást, figyelembe véve a hatóságok ügyfélfogadását.
B) Bűnmegelőzési célú tevékenységek végzése a településen
Szolgálatszervezések  alapján,  feladatmegosztásokat  is  figyelembe  véve,  a  járőrszolgálatok 
egymás között egymás feladatait kiegészítve szervezik meg a feladataikat.
V.2. A biztosított ellátás formái, köre, rendszeressége
Személyesen,  az  V.1.  pontban  meghatározott  személyek  személyes  közreműködésével,  a 
szállítások és szolgálatok megszervezésével.
A biztosított szolgáltatások rendszeressége
A)  Közösségi  szolgáltatások  nyújtása  a  hátrányos  helyzetű  lakosok  részére  esetében  havi 
rendszerességgel, igény szerint
B)  Bűnmegelőzési  célú  tevékenységek  végzése  a  településen  esetében 
szolgálatszervezésekhez igazodva, igény szerint

VI.
Az ellátás igénybevételének módja

A) Közösségi szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű lakosok részére esetében
Az ellátások igénybevétele  önkéntes,  az igénylő,  illetve a törvényes  képviselője kérelmére 
történik.  A  kérelem  benyújtása  az  Önkormányzatnál  történik.  A  kérelem  előterjeszthető 
szóban vagy írásban egyaránt. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes 
képviselője  terjesztheti  elő.  A  korlátozottan  cselekvőképes  személy  kérelmét  a  törvényes 
képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem kérdésében vita van, 
arról a Megyei Szociális és Gyámhivatal dönt.
Igény beérkezését követően egyénre szabottan kerül kidolgozásra az egyes feladatellátás.
Dokumentumok: 
Megrendelő kitöltése annak a személynek a részéről, aki igénybe akarja venni a szolgáltatást, 
mely tartalmazza, hogy ki, mikor és hova kéri a szállítást. 
Együttműködési megállapodás a szolgálatot igénybe vevő és a szolgáltató között.
Szállítási ütemterv, mely a sofőr részére készül, mely tartalmazza, hogy mikor és hová kell 
mennie. 
Menetlevél,  melyet  a  sofőr  a  szolgáltatást  igénybe  vevő  aláírásával  hitelesít,  hogy  a 
szolgáltatás megtörtént. 

B)  Bűnmegelőzési  célú  tevékenységek  végzése  a  településen  esetében  kötelező 
feladatellátáshoz  igazodó.  Egyéni  igényekhez  igazodóan,  lakossági  bejelentések  lapján  is 
kezdeményezhető a szervek eljárása. 
Munkanapló alapján történő elszámolás. Mind a településőr, mind a mezőőr vonatkozásában.

A beérkezett jelzések az Önkormányzat rendszerében iktatásra kerülnek a helyi iratkezelési 
szabályzatban  foglaltaknak  megfelelően.  Az  iktatott  feladatok  ellátására  a  felelősök 
megjelölése az illetékességet illetően határozható meg.



VII.
A szolgáltatásról szóló tájékoztatás módja:

A helyben  szokásos  módon  történik:  szórólap,  plakát,  helyi  írott  sajtó  és  helyi  televíziós 
közvetítés  útján,  falugyűlések  alkalmából.  Intézményi,  települési  hirdető  tábla,  intézményi 
web oldal, telefon, személyes tájékoztatás.

VIII.
Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok

Az igénybe vevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel 
joga van a teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota 
alapján  az  egyéni  ellátás,  szolgáltatás  igénybevételére.  Az  alapszolgáltatásban  részesülő 
számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az e törvényben meghatározott általános vagy 
speciális jogokat is biztosítani kell.
- A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell 
tartani.  Az  ellátást  igénybe  vevő  jövedelmi  helyzetét  csak  a  törvényben,  illetve  törvény 
felhatalmazása  alapján  készült  kormányrendeletben  meghatározott  esetekben  és  feltételek 
mellett lehet vizsgálni.
-  Az  ellátást  igénybe  vevőnek  joga  van  az  intézmény  működésével,  gazdálkodásával 
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény 
vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól 
látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe 
vevő részére. A tájékoztató tartalmazza az intézmény működési költségének összesítését és az 
igénybevétel gyakoriságát.
Az igénybe  vevőket  megillető  alkotmányos  jogok maradéktalan  és teljes körű tiszteletben 
tartására, különös figyelemmel
- az élethez, emberi méltósághoz,
- a testi épséghez,
- a testi-lelki egészséghez való jogra.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 
kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, 
hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.
Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva 
közvetlenül  nem képes  az  illetékes  szervek megkeresésére,  az  intézményvezető  segítséget 
nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátott jogi képviselőt 
az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.
Az intézményvezető  tizenöt  napon belül  köteles  a  panasztevőt  írásban értesíteni  a  panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, 
vagy a panasztevő nem ért egyet  az intézkedéssel,  az intézkedés kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.

2013. november 19. Báránd



Megkérdezi ki az aki a terepjárók közül a Skoda Yeti gépjárművet támogatja?

A szavazáson jelen volt 4 fő.
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozat: 

191/2013.(XI. 11.) KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az 
Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a 
vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott 
alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013-tól  igénybe  vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/203. (XI. 8.)  VM 
rendelet alapján történő pályázat benyújtását, illetve a közösségi 
komplex és bűnmegelőzési  szolgáltatás  szakmai  programjában 
foglalt fejlesztést a beszerzésre kerülő gépkatalógusban szereplő 
(Skoda Yeti 2.0 4x4 110 LE) terepjáró gépjármű által.
A Képviselő- testület vállalja az e rendelet alapján beszerzendő 
gépjárműre  –  legkésőbb  az  utolsó  kifizetési  kérelem 
benyújtásáig – CASCO biztosítás kötését, és azt az üzemeltetési 
kötelezettségének  időszaka  alatt  való  fenntartását,  továbbá  a 
rendelet  alapján  beszerzett  gépjárművel  a  (6)  bekezdésben 
vállalt szolgáltatást ingyenesen látja el.
A Képviselő- testület az önerő finanszírozását a költségvetésben 
a pályázat nyertessége esetén biztosítja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  elkészítésére  és 
benyújtására.

Határidő: 2013. november 20.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester 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

Dr. Késmárky-Kodak András
képviselő


