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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013. 12. 11-i  rendes üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Mosdóczi Tibor (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel  köszönt  mindenkit.  Megállapítja,  hogy  a  testület  négy  fővel  határozatképes. 
Megkérdezi,  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  módosítási  javaslata, 
indítvány.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Egy  adórendelet  megtárgyalását  kell  még  napirendre  tűzni  a  Törvényességi  Felügyeleti 
Főosztály kérésére. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az adórendelet módosításával bekerül egy plusz napirendi pont a különfélék napirendi pontot 
megelőzően, a 12-es és 13-as napirendi pontok tárgyalása zárt ülés keretében fog megtörténni. 
A különfélék napirenden belül négy szóbeli előterjesztés fog a testület elé kerülni. 
Megkérdezi a Képviselő- testületet van-e még esetleg valakinek módosító indítványa?
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 4 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  4  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:

192/2013.(XII. 11.) KT  határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének napirendjét az 
alábbiakban határozza meg:
1. Mosdóczi Tibor helyi önkormányzati képviselő beiktatása, eskütétele
2. A Pénzügyi-Gazdasági-Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása, a bizottság 

elnökének megválasztása
3. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére 

nyújtható  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló 
6/2013. (III.7) számú önkormányzati rendeletének módosítása

4. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  köztemető  működési 
rendjéről szóló 10/2007. (V.23) számú önkormányzati rendeletének módosítása

5. Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-vel kapcsolatos kérdéskör
6. Határozathozatal a 2014.évi bérleti , szolgáltatási, térítési díjakról
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7. A  Báránd  község  közigazgatási  területén  működő  Sári  Gusztáv  Általános  és 
Alapfokú Művészeti Iskola Raffay Lajos Tagiskola körzethatárának kijelölése

8. Önkormányzatok információ biztonsági kötelezettségei
9. Báránd Községi Önkormányzat 2014. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása
10. Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 2014. évi munkatervének 

elfogadása
11. Óvodavezetői kinevezés módosítása
12. Bursa  Hungarica  ösztöndíjpályázatok  megállapításához  benyújtott  űrlapok 

elbírálása
13. Tűzifa kérelmek elbírálása
14. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  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 4 fő. 
A  testület  3  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő 
határozatot:

193/2013.(XII. 11.) 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:
Tájékoztatja a Képviselő- testület tagjait és a televízió nézőket, az elmúlt ülés óta történtekről. 
Az elmúlt ülésen két fontosabb döntés született, amellyel kapcsolatosan tájékoztatást ad. Az 
egyik  a  Bárándi  Bölcsőde  megalapításával  kapcsolatos  döntés  meghozatala.  A  működési 
engedély iránti kérelmet az önkormányzat benyújtotta a kormányhivatal felé, így folyamatban 
van a bölcsőde működési engedély kiváltása. Pár héten belül vélhetően az engedélyeztetési 
eljárás  megkezdődik.  Fontos  döntés  volt  a  szociális  célú  tűzifa  támogatás  jogosultsági 
feltételeinek  megállapítása.  Elmondja  a  testület  tagjainak,  hogy  a  mai  ülésen  zárt  ülés 
keretében a kérelmek elbírálásra  kerülnek,  ezzel  kapcsolatban tájékoztatja  a  Képviselőket, 
hogy 294 db kérelem érkezett be az önkormányzathoz november 30-ig. A munkatársak közel 
mind a 294 esetben környezettanulmányt készítettek, ahogy azt a Képviselő- testület az előző 
ülésen kérte.
A hónap elején december 1.-el, a startmunkaprogram bővítette a munkafolyamatainak számát. 
November  1.-el  60  fő  kezdte  meg  a  közmunkaprogram  keretein  belül  a  feladatellátást, 
december 5.-el és december 9.-el három képzés indult el, egy kerti munkás, mezőgazdasági 
munkás valamint egy 28 főből álló alapkompetencia képzés. 
Egy új programelem is beépítésre került a startmunkába, amely a jövő héten fogja ténylegesen 
kezdetét  venni.  Egy  brikettáló  megvásárlására  kaptunk  támogatást,  egy  négy  fős  csoport 
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brikett előállítását is fogja a településen végezni. Az elmúlt testületi ülésen volt szó az ivóvíz 
minőségjavító  programmal  kapcsolatos  szerződéskötésről  is.  Tájékoztatja  a  Képviselő- 
testületet, hogy a holnapi napon hivatalosan is kezdetét veszi az ivóvíz minőségjavító program 
kivitelezési fázisa. 
December  1-i  hatállyal  a  Püspökladányi  Rendőrkapitányság  élére  új  kapitány  került 
kinevezésre. Az új kapitány Aranyi István Úr, aki a héten már látogatást tett nála. Biztosította 
arról, hogy hasonló rendben és hasonló formában fog a későbbiekben is az együttműködés a 
rendőrséggel alakulni. 
Fontos  történése  volt  az  elmúlt  időszaknak,  hogy  a  szeméttelep  rekultiváció  lezárult. 
Megtörtént a műszaki átadás és átvétel, egy teljesen tiszta és a mezőgazdasági állattartás céljai 
is  alkalmazható  területet  kaptunk  vissza.  A  szeméttelep  most  úgy  néz  ki,  mint  egy 
kialakulóban lévő legelő, bízik benne, hogy ezt a későbbiekben meg is tudjuk őrizni mind 
magunknak, mind az utókornak. 
A  legfontosabb  történés  amit  megemlít  és  amiről  már  tájékoztatást  adott  egy  szűkebb 
nyilvánosság  keretein  belül,  hogy  településünk  az  önkormányzatok  működőképességét 
megőrző pályázaton 8 587 000 ft-i kiegészítő támogatást  nyert  az önkormányzat  működési 
feladatainak biztosítása vonatkozásában. 
A hulladékgazdálkodási társulás is ülésezett az elmúlt héten, ezzel kapcsolatosan napirendi 
pont lesz majd a Hulladékgazdálkodási Kft-vel kapcsolatos kérdéskör. 
Tájékoztatja  a  Képviselő-testülete  arról  is,  hogy  az  elmúlt  héten  december  5-én  egy 
polgármesteri  találkozóra  került  sor  az  önkormányzat  épületében.  Érdemi  és  gyakorlati 
kérdésekben,  tapasztalatcserében  gazdag  ülés  volt.  Nagyon  jól  sikerült,  megköszöni 
mindenkinek a segítséget. 
Az ünnepekre megérkezett a Bárándi Kalendárium. Megköszöni Nyékiné Katona Hedvignek 
a kalendárium előállításában nyújtott segítségét, illetve munkáját. 
A magánszemélyek által  létrehozott  Innovatív Munkaerő - Fejlesztő Szociális Szövetkezet, 
amely Báránd település foglalkoztatási rátájának növelését tűzte ki célul az elmúlt héten 15 
millió Ft értékű 100%-os támogatottságú pályázati forrást nyert Bárándon egy pálinkafőzde 
kialakítására.  Ez  3  embernek  fog  a  későbbiekben  munkahelyet  biztosítani.  Ennek 
megvalósítása a következő évben lesz. 
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatosan van- e valakinek véleménye, kérdése?

1. napirendi pont
Mosdóczi Tibor helyi önkormányzati képviselő beiktatása eskütétele

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy az új önkormányzati képviselő beiktatása fog következni. Átadja a szót Deli 
Andornak  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnökének,  tájékoztasson  bennünket  a  bizottság 
elvégzett munkájáról. 
Deli Andor Helyi Választási Bizottság Elnöke 
Köszönti a Képviselő- testületet. Elsőként az fogalmazódott meg benne, hogy életünket a sok 
napsütés mellett néha a zord fellegek teszik szomorúbbá, ilyen esemény kapcsán kerül most 
sor a képviselői mandátum visszaadás révén egy új mandátum kiadására. A 2012-es június 10. 
napján történt választásokon mandátumot nyert Papp László Csaba képviselő. 2013 november 
11-én benyújtja betegségére való hivatkozással a lemondását írásban. Polgármester Úr ezt az 
írást fogadja és ezt követően kéri a testületet ennek elfogadására. A Helyi Választási Bizottság 
november 26-án ül össze a 2012-es választásokon szavazatot nyert, az állampolgárok közül a 
soron következőt illeti meg a mandátum. Ennek fejében a bizottság úgy dönt, a Papp László 
Csaba által megüresedett mandátum után Mosdóczi Tibor urat bízza meg a mandátum és jog 
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gyakorlásával,  aki  a  2012-es  választások  alkalmával  360 szavazattal  a  soron következő a 
listán. Ezt elfogadta a Választási Bizottság, a Választási Iroda ennek függvényében megtette a 
szükséges  intézkedéseket.  Ma  kerül  sor  az  új  képviselő  beiktatására,  eskütételére  és  a 
mandátum átadására.

Mosdóczi Tibor eskütétele
Dr.  Kovács  Miklós  polgármester  megkéri  a  helyi  választási  bizottság  elnökét  a 
megbízólevelet adja át a Képviselő úrnak. 

2. napirendi pont
A Pénzügyi-Gazdasági-Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása, a bizottság 
elnökének megválasztása

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Papp László Csaba Képviselő Úr a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke és tagja 
volt.  Tekintettel  arra  hogy  a  mandátumának  a  megüresedésével  egyidejűleg  a  pénzügyi 
bizottsági feladatok is ellátatlanná váltak, így a második napirendi pont keretében az új tag 
megválasztására egy javaslatot kellene, hogy tegyen a Képviselő- testület. 
Javasolja megfontolásra, hogy az újonnan belépő tagot válasszák meg a Pénzügyi Bizottság 
tagjává, és a későbbiekben majd a bizottság a tagjai közül az elnök személyét  jelöljék ki. 
Mosdóczi Tibort szeretné tehát a Pénzügyi Bizottság megüresedett pozíciójára javasolni. 
Megkérdezi a Képviselő- testületet van-e valakinek hozzáfűzni valója, javaslata?
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: 

194/2013.(XII. 11.) KT határozat:
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Pap László  Csaba 
képviselő  lemondását  követően megüresedett  képviselői  tagi  helyre  a 
Pénzügyi-Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottságba  Mosdóczi  Tibor 
képviselőt delegálja.

Határidő: Azonnal
                                    Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Polgármester úr szünetet rendel el. Megérkezik az ülésre Erdeiné Hákli Ildikó Képviselő 
Asszony.

3. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a rászorulók részére nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) számú 
önkormányzati rendeletének módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi  bizottság ülésének levezetésére megválasztatott  Erdős Zsolt Képviselő 
Urat, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Erdős Zsolt képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek 
elfogadásra a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendelet módosítását.
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Összefoglalja  pár  szóban,  hogy az  előterjesztésben  foglalt  rendelet  tervezet  tartalmazza  a 
2014.  január  1.-től  hatályba  lépő  önkormányzati  segélyre  vonatkozó  szabályozásokat.  Az 
átmeneti  segély  a  temetési  segély  és  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás,  ami 
összevonásra  kerül.  Ezeknek  a  megítélése  és  elbírálása,  marad  az  Oktatási  és  Szociális 
bizottság  hatáskörében.  Valamint  a  méltányossági  közgyógy  ellátásra  való  jogosultság 
megállapítását és elutasítását január 1-től a jogszabályi  változások értelmében a hatáskör a 
Képviselő- testület vagy átruházott hatáskör esetében a polgármesterre ruházható. Javasolja, 
hogy a  25/b és  25/c  szakasz,  amíg  a  pénzügyi  megalapozottsága  nem látható  javasolja  a 
rendeltből kivenni. A rendelet szövegét ezeknek megfelelően módosítani szükséges.

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

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

24/2013.(XII. 11.) KT rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2013. (XII.11) önkormányzati rendelete

a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 4.§ (2) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„A rendelet  hatálya  az önkormányzati  segély,  étkeztetés,  szállás biztosítása tekintetében – 
amennyiben ezen ellátások hiánya a rászorulóknak az életét, testi épségét veszélyezteti – 
az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 
országoknak  a külföldiek  beutazásáról  szóló  2001.  évi  XXXIX.  törvény rendelkezései 
szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.”

2.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 5.§-a az alábbiaknak megfelelően módosul:

„5. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításának hatásköre a Képviselő-
testületet, a Polgármestert a Jegyzőt, a Szociális törvényben, az Önkormányzati SZMSZ-
ben illetve jelen rendeletben foglaltak szerint illeti meg.”
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3.§

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

„6. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe az alábbi ellátások tartoznak:
- önkormányzati segély,
- közgyógyellátás / méltányossági/.

(1a)  A  Képviselő-testület  ezen  rendelet  szerinti  önkormányzati  segély  megállapítása 
tekintetében hatáskörét az Oktatási és Szociális Bizottságra ruházza át.

(1b)  A  Képviselő-testület  ezen  rendelet  szerinti  közgyógyellátás  /méltányossági/  
megállapítása tekintetében hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

(2) Jogszabály által delegált saját hatáskörben jár el a
a) Polgármester:

- köztemetés megállapítása,
b) Jegyző:

- Az aktív korúak ellátási kategóriáján belül:
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- rendszeres szociális segély.
- lakásfenntartási támogatás.”

4. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 8.§-a az alábbiaknak megfelelően módosul:

„8.§  Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  tekintet  nélkül  hatáskörére  és 
illetékességére,  köteles  az  arra  rászorulónak önkormányzati  segélyt,  étkeztetést,  illetve 
szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.”

5. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 14.§-a az alábbiaknak megfelelően módosul:

„14.§ A  jogosult  kérelmezők  számára  az  alábbi  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli 
ellátások nyújthatók:

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- rendszeres szociális segély,
- önkormányzati segély.”

6. §

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

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

- rendszeres szociális segély, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- önkormányzati segély.”
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7. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 24.§-a az alábbiaknak megfelelően módosul:

„24.§  A Képviselő-testület  önkormányzati  segélyben részesíti  a kérelmező személyt,  ha a 
kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-
át.”

8. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 25.§-a az alábbiaknak megfelelően módosul és egészül ki:

„25.§ A Képviselő-testület önkormányzati segélyben részesíteni azokat a kérelmezőket, akik 
önmaguk,  illetve  családjuk  fenntartásáról  más  módon  nem tudnak  gondoskodni,  vagy 
alkalmanként  jelentkező  többletkiadások  miatt  anyagi  segítségre  szorulnak.  /különösen 
hosszantartó betegség, elemi kár/ Önkormányzati segély igényelhető: 

a)  átmenetileg  nehéz  anyagi  helyzetbe  került  személy  vagy  család  kiadásainak 
mérséklésére 
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély), így 
különösen: 

ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de 
esetenként  egy-egy betegség miatt  jelentkező magas gyógyszer,  gyógyászati 
segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy 

bb)  azon  családok  támogatására,  amelyekben  az  egyes  családtagok  eseti 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, 
hogy azt nem képesek viselni, vagy 

c) gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra vagy 
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.”

9. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendelete az alábbi 25/A.§; 25/B.§, 25/C.§; 25/D.§ szal egészül ki:

„25/A.§ (1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, aki eseti jelleggel a 
létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint  időszakosan  vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 
45.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben. 

(2) A Szt. 45.§ (4) bekezdésében foglaltakon túl 
a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező 
aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy 
ab)  nyugdíjkifizetése  valamely  ok  miatt  késik  (nyugdíjazás  elhúzódása,  rokkantsági  fok 

megállapítása). 
b) létfenntartási  gondnak kell tekinteni,  ha a kérelmező megélhetése valamilyen előre nem 

látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.

25/B.§  (1)  Elhunyt  személy  eltemettetésének  költségeihez  való  hozzájárulására  igényelt 
önkormányzati  segélyre  jogosult  az  eltemettető,  ha  családjában  az  egy  főre  jutó  havi 
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jövedelem nem haladja  meg  az  önkormányzati  segélyre  való  jogosultságra  vonatkozó 
jövedelemhatárt  és  eltemettető  az  elhunyt  személy  eltemettetésének  költségeihez  való 
hozzájárulására  igényelt  önkormányzati  segély  iránti  kérelmét  az  elhalálozás  napjától 
számított 60 napon belül benyújtja.

(2) Az elhunyt eltemettetésének költségeihez történő hozzájárulásra igényelt önkormányzati 
segély  összege  a  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetési  költség  mértékének 
minimum10%-a.

(3)  A  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetés  költségének  összege  Báránd  Községi 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  köztemető  működési  rendjéről  szóló 
önkormányzati rendelete alapján kerül megállapításra.”

10. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 26.§-a az alábbiaknak megfelelően módosul:

„26.§ (1) Az önkormányzati segély vissza nem térítendő támogatás

(2)  Az  önkormányzati  segély  adható  alkalmanként,  egyszeri  segélyként,  vagy  havi 
rendszerességgel, időszakos átmeneti segélyként.

(3) Az alkalmankénti segély adható: természetben nyújtott támogatás címén is, élelmiszerjegy 
formájában,  vagy  az  önkormányzat  rendelkezésére  álló,  a  „Start  program”, 
növénytermesztési  és  állattenyésztési  programelemei  keretében  történő  munkavégzés 
eredményéből illetve egyéb forrásból származó mezőgazdasági termékekből. A termékek 
tekintetében  figyelemmel  kell  lenni  a  termékek  idényjellegére,  valamint  a  segélyezett 
egyéb körülményeire. A termékek továbbértékesítése tilos.

(4) A havi rendszerességgel adott önkormányzati segély a következő jogcímeken állapítható 
meg:

• jövedelemkiegészítő támogatás,
• rendszeres nevelési támogatás.”

11. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 28.§-a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3)  A  kérelmező  és  a  vele  közös  háztartásban  élő  családtagjai  számára  az  ugyanazon 
rendkívüli  élethelyzetre  vagy  létfenntartási  gondra  való  hivatkozással  ismételten 
benyújtott  kérelemre  az  önkormányzati  segély  -  kivéve  az  elhunyt  személy 
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése - nem állapítható meg.

(5) Az Oktatási és Szociális Bizottság az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése 
keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására 
hívhatja fel a jogosultat. „

12. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 29.§-a az alábbiaknak megfelelően módosul:

„29.§ (1) Az alkalmanként megállapított önkormányzati segély összege esetenként 2.000 Ft-
nál kevesebb, és 15.000 Ft-nál több nem lehet.
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(2) A rendszeresen adott önkormányzati segély havi összege nem lehet kevesebb 2.000 Ft-nál, 
nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ánál.”

13. §

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

„30.§ (1) Az önkormányzati segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben
a) a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni, illetve
b) a jegyző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények 

alapján bizonyosságot  nyer,  hogy a kérelmező  a részére  megállapított  átmeneti 
segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre 
(hanem  például élvezeti  cikkekre)  fordítaná,  részére  az  átmeneti  segélyt 
természetben kell megállapítani.

(2)  Az  (3)  bekezdésben  foglalt  természetbeni  ellátás  a  település  élelmiszert  forgalmazó 
boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra alkalmas legfőképpen alapvető élelmiszerek 
vásárlására jogosító utalvány, tűzifa ellátás, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló, a 
„Start program”, növénytermesztési és állattenyésztési programelemei keretében történő 
munkavégzés  eredményéből  illetve  egyéb  forrásból  származó mezőgazdasági  termékek 
lehet.

(3)  Az  önkormányzati  segély  megállapítását  követően  a  természetbeni  ellátás  jogosult 
számára  történő  biztosításáról,  az  ellátás  megszervezéséről  a  Jegyző  gondoskodik.  Az 
élelmiszersegély célzott felhasználásában a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói vesznek részt.”

14. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 30/A.§-a 2014. január 1. napjával hatályon kívül helyezésre kerül.

15. §

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

„32.§ (1) Természetben nyújtható szociális ellátások:
a. rendszeres szociális segély, valamint foglalkoztatást helyettesítő
támogatás a (2) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve,
b. önkormányzati segély

16. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 4. melléklete az alábbiak szerint módosul:
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ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni!

1. A kérelmező adatai

1.1. Neve:………………….………………………………………………….………………...

1.2. Születési neve:……………………………………………………………………………..

1.3. Anyja neve:
…………………………………………………………………………………

1.4. Születés helye ideje:
Helység: ………………………….……..……………….…..idő:……,

1.4. Állandó lakcíme:
Irányító száma:  ……….………………………..……………helység(város/község)

………………………………………..…közterület neve (út/utca/tér/köz) ér 
…………..házszám

Postafiók…………….Postafiók irányító száma:………………..

1.5. Tartózkodási helye/lakcíme:
Irányító száma:  ……….………………………..……………helység(város/község)

………………………………………..…közterület neve (út/utca/tér/köz) ér 
…………..házszám

Postafiók…………….Postafiók irányító száma:………………..
1.6. Társadalombiztosítási azonosító száma:…-- 

1.7. Telefonszáma:….//--.
1.8. Családi állapota:……………………………………………………………………..…..

2. Kérelmezővel együtt élő családtagok adatai

A B C D E F

Név

(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve Születés 
helye,
ideje

(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási 
Azonosító

Jele

18. életévét 
betöltött 
személy 

esetén azon 
oktatási 

intézmény
megnevezése
, ahol tanul

Megjegy
zés *
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3. A kérelem részletes indokolása:

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

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

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

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

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

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

 időszakosan létfenntartási gonddal küzdök, 
mivel……………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………...
......................................................

 tartósan létfenntartási gondokkal küzdök, mivel 
……………………………………………… 
……………………………………..............................................................
…………………………………………………………………………………………………...
......................................................

4. Jövedelmi adatok:

A B C D

A jövedelem típusa  Kérelmező  Házastársa 
(élettársa)

 Gyermekei

havi jövedelme (forint)
2.1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó

      

2.2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből 
származó
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2.3. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások

      

2.4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások

      

2.5. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások

      

2.6. Egyéb jövedelem       

2.7. Összes jövedelem       

6. A támogatás összegét kérem:
 házi pénztári kifizetését
 számlaszámra:--

 (igazolására egyenlegértesítő vagy számlaszerződés másolatának csatolása 
szükséges)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

Tudomásul  veszem,  hogy  a  közölt  adatok  valódiságát  a  szociális  igazgatásról  és  a 
szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.  §-ának (7)  bekezdése  alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – 
ellenőrizheti,  és  az  Önkormányzat  munkatársa  helyszíni  környezettanulmány  során 
ugyancsak ellenőrizheti, melyhez hozzájárulok.

Alulírott hozzájárulok, hogy a saját és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim 
személyes  adatait  a  jogosultság  elbírálása,  illetve  az  ezzel  kapcsolatos  igazolások, 
bizonyítékok beszerzése céljából kezeljék, nyilvántartsák.

Báránd, ..…….év ……………………hó …………nap.

……………………………………
Aláírás

Ügyemben tájékoztatást 
kérek nem kérek

(Kérelmem iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, 
az ügy intézőjéről, telefonszámáról.)

Báránd, ..…….év ……………………hó …………nap.

……………………………………
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Aláírás

Figyelem, a kérelemhez kötelező mellékelni:
- a jövedelmek igazolását (benyújtást megelőző 1 hónap nettó átlagjövedelmére vonatkozó  

munkáltatói igazolás, egyéni vállalkozók esetén APEH igazolás, nyugdíjszelvény stb…)
- a kérelem indokolását alátámasztó iratok másolatát.

17. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013. (III.7) KT számú 
rendeletének 6.és 7. számú melléklete hatályon kívül helyezésre kerül.

18.§

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti.

Báránd, 2013. december 11.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

4. napirendi pont 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető működési rendjéről 
szóló 10/2007. (V.23) számú önkormányzati rendeletének módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A  temető  rendelet  módosításához  jogszabályi  változások  vezettek.  Két  nagy  csoportra 
bonthatóak, az egyik a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi változás a másik pedig azon 
kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy meghatározhatja a temetőbe történő behajtás díját 
valamint  a  ravatalozó  használatának  és  igénybevételének  szabályait.  2014.  január  1.-től 
bevezetésre kerül a szociális temetés, amit az önkormányzatnál lehet igényelni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi  bizottság ülésének levezetésére megválasztatott  Erdős Zsolt Képviselő 
Urat, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
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Erdős Zsolt képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadásra  a  köztemető  működési  rendjéről  szóló  rendelet 
módosítását.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy az üzemeltető által ill. a temetkezési szolgáltatók 
által meghatározott szabadáras szolgáltatók díját az üzemeltető nem kívánja emelni.  

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

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

25/2013.(XII. 11.) KT rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013. (XII.11) önkormányzati rendelete
a köztemető használatának rendjéről szóló 

10/2007.(V.23) KT számú rendelet módosításáról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésének-, 41. § (3) bekezdésének és 42. §-ának felhatalmazása alapján,  
valamint annak végrehajtására kiadott 145/1999. ( X. 1. ) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 19. 
pontja szerinti feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének a  köztemető  használatának  rendjéről  szóló 
10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 5.§-a a következő (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A köztemető területén temetésre szolgálnak:
- sírbolt helyek,
- egyes felnőtt sírhelyek,
- kettes felnőtt sírhelyek,
- díszsírhelyek,
- gyermek sírhelyek,
- urnasírhelyek és fülkék,
- egyes szociális sírhelyek,
- szociális urnasírhelyek,”

2.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének a  köztemető  használatának  rendjéről  szóló 
10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 5.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A  köztemető  területén  kialakításra  kerül  egy  szociális  sírtábla,  valamint  szociális  urnás  
temetkezési helyek kerülnek kijelölésre az alábbiaknak megfelelően:

szociális sírhely

  egyes sírhely
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   - hossza 2,10 m

   - szélessége 0,90 m

   - mélysége 2,00 m (rátemetéssel 2,40)

   - sírok egymástól való 

     távolsága 1,00 m

   - sírsorok (fejrészek)

     egymástól való távolsg. 1,00 m

     urnasírhely

   - hossza 0,80 m

   - szélessége 0,60 m

   - mélysége 1,00 m 

   - sírok egymástól való 

     távolsága 0,60 m

   - sírsorok (fejrészek)

     egymástól való távolsg. 1,00 m”

3.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének a  köztemető  használatának  rendjéről  szóló 
10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 6.§-a (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) a szociális sírhely az egyes sírhely és az urnasírhely tekintetében 25 év”

4.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének a  köztemető  használatának  rendjéről  szóló 
10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 8.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A köztemetőbe történő behajtás díjtalan.”

5.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének a  köztemető  használatának  rendjéről  szóló 
10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 12.§-a (6) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:

„A bárándi köztemetőn belül az üzemeltető kizárólagosan jogosult:
a) az elhunyt hűtésére, szállítására,
b) a hamvak szórására
c) a sírhelynyitásra, visszahantolására.

A ravatalozásra, a sírásásra, az urnaelhelyezésre, a sírbahelyezésre, az exhumállással és az 
újratemetéssel kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek 
igénybevétele kötelező.”
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6.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének a  köztemető  használatának  rendjéről  szóló 
10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 1. számú mellékletének 1. pontja a következőkkel egészül ki: 

„ Szociális sírhely újraváltása:

- egyes sírhely: 6.832.-Ft

- urnasírhely: 8.788.-Ft”

Záró rendelkezések

7. §

(1) A jelen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Báránd, 2013. dember 11.

                      Dr. Kovács Miklós                                                        Dr. Kiss Gyula
    polgármester   jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

5. napirendi pont
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos kérdéskör
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  jogszabályi  változások  okán  2013.  január  1.-ét  követően  megváltozott  a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény, amely kimondja, hogy  a települési önkormányzat csak 
a  hulladékgazdálkodási  engedéllyel  és  az  országos  hulladékgazdálkodási  ügynökség  által 
kiállított  minősítő  okirattal  rendelkező  gazdálkodó  szervezeteket  részesítheti  előnyben  ill. 
általuk végezhető ez a közszolgáltatás. Ezekre tekintettel 2013. december 31.-ig minden egyes 
közszolgáltatási szerződést felül kell vizsgálni.
Egy  egységes  rendelet  tervezet  is  az  előterjesztés  részét  képezi.  Felmerültek  különböző 
álláspontok, főleg a szüneteltetéssel kapcsolatban. Ezt a hulladékgazdálkodási társulási tanács 
egy egységesített formában javasolta a képviselő- testületeknek elfogadni. Lényegi változást 
jelentett  az,  hogy  a  szüneteltetés  tartamára  lehetőséget  biztosít  a  törvény,  hogy  a 
rendelkezésre állási díjak 50% akkor is kiszámlázásra kerüljön. Kiegészítésként került bele a 
rendelet tervezetbe az, hogy évente egy lakalommal minden egyes ingatlanon használó 1m3 
mennyiségig  kedvezményesen  veheti  igénybe  a  hulladéklerakó  szolgáltatásit.  Évente  egy 
alaklommal  ingyenes  lomtalanítást  végeznek  a  településen.  A  közszolgáltatási  szerződés, 
amely megkötésre kerül 10 évre szól.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi  bizottság ülésének levezetésére megválasztatott  Erdős Zsolt Képviselő 
Urat, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Erdős Zsolt képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek 
elfogadásra.
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

Megkérdezi a testületet, hogy ki az aki a közszolgáltatási szerződés előterjesztésben foglalt 
formájával egyetért? 

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

195/2013.(XII. 11.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Bihari 
Hulladékgazdálkodási  Kft-vel  kötendő  települési 
hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  közszolgáltatási  szerződést 
elfogadja  és  megbízza  Dr.  Kovács  Miklós  polgármestert  a  szerződés 
aláírására.

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés

mely létrejött egyrészről Báránd Községi Önkormányzata (4161 Báránd, Vörösmarty u. 25., 
képviseli:  Dr.  Kovács  Miklós  polgármester),  mint  a  kötelező  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást  elrendelő  (továbbiakban  Önkormányzat),  másrészről  a  Bihari 
Hulladékgazdálkodási Kft. (4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1. sz., képviseli: Simon 
Péter ügyvezető igazgató, KÜJ-azonosító: 101351797, KTJ-azonosító: 100727912, statisztikai 
számjel:  13168487-3821-113-09),  mint  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  ellátó 
(továbbiakban Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek mellett.
A szerződés tárgya
1.  Az Önkormányzat  megbízza a Közszolgáltatót,  hogy 2014. január hó 1. naptól  2023. 
december hó 31. napig terjedő határozott időre Báránd község közigazgatási területén lássa el 
a  települési  hulladék,  ezen  belül  a  vegyes,  a  szelektív  és  a  lomhulladékkal  kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatokat.
Pénzügyi megállapodások
2.  A Közszolgáltató e tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban Ht.)  és végrehajtási  rendeletei,  valamint  a települési  hulladékkal  kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló helyi önkormányzati rendelet  alapján, az egyes 
ingatlanok használóinak javára és költségére végzi.
3.   A felek  egyezően  rögzítik,  hogy a  jelen  szerződés  hatálya  alá  tartozó  közszolgáltatás 
ellenértékét a Ht. előírásai szerint az illetékes miniszter rendeletben állapítja meg és hirdeti ki. 
4.  Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére 
– teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – családi ház ingatlanhasználó esetében 
negyedévente, egyéb ingatlanhasználó esetében havonta, utólag köteles megfizetni.
A szolgáltatás szabályai
5.  A  felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  települési  hulladék  gyűjtését  és  elszállítását  a 
Közszolgáltató  a  helyi  önkormányzati  rendeletben  foglaltak  szerinti  gyakorisággal 
valamennyi, az önkormányzati rendelet területi hatálya alá eső ingatlanokat érintően köteles 
elvégezni. 
6. A hulladék gyűjtésére csak a szabványok által előírt edényzetek használhatóak, más módon 
gyűjtött hulladék elszállítására a Közszolgáltató nem köteles.
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7.  Amennyiben  az  edények  tartalma  veszélyes  hulladékot,  folyékony,  mérgező,  tűz-  és 
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet tartalmaz vagy a hulladék beszorult, befagyott, úgy 
a Közszolgáltatónak jogában áll az edényeket ürítetlen állapotban hagyni.
8. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében 
alvállalkozót vehet igénybe.
Közszolgáltató kötelezettségei
9.  A Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:

- biztosítja  a  közszolgáltatás  folyamatos  és  teljes  körű  ellátását,  a  közszolgáltatást  az 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzi, meghatározott rendszerben, módszerrel 
és gyakorisággal,

- biztosítja  a közszolgáltatás  teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, 
gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembereket,

- elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges fejlesztéseket és 
karbantartásokat,

- biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, amennyiben valamilyen rendkívüli ok 
miatt  az  ütemezett  gyűjtést  nem tudja  biztosítani,  úgy azt  a  rákövetkező munkanapon 
minden esetben soron kívül pótolja, és erről a lakosságot soron kívül tájékoztatja. 

- tevékenysége  során  köteles  a  hatályos  környezetvédelmi,  közegészségügyi,  munka-, 
baleset- és tűzvédelmi szabályokat megtartani,

- a közszolgáltatás ellátása alatt köteles rendelkeznie az OHÜ minősítő okirattal, melynek 
legalacsonyabb minősítési osztálya: C/I.,

- rendszeresen  teljesíti  a  nyilvántartási  rendszer  működtetését  és  a  közszolgáltatás 
teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást,

- igénybe veszi a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott helyeket 
és létesítményeket,

- a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási  rendszert 
működtet,

- a  fogyasztói  kifogások  és  észrevételeket  a  fogyasztóvédelmi  törvény  előírásai  szerint 
kezeli,

- nyilvántartási,  adatkezelési  és  adatszolgáltatási  rendszert  hoz  létre  és  biztosítja  a 
folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket.

- közszolgáltató  köteles  évente  egy alkalommal  –  az  önkormányzattal  egyeztetett  időpontban – 
térítésmentesen a lomtalanítást elvégezni.

Önkormányzat kötelezettségei
10. Az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiak:

- a  közszolgáltatás  hatékony  és  folyamatos  ellátásához  a  Közszolgáltató  számára  a 
szükséges  információkat  (pl.  a  szállítást  befolyásoló  beruházások,  útfelújítások,  stb.) 
rendszeresen biztosítja,

- amennyiben  az  ingatlanhasználó  nem  tesz  eleget  a  Ht.-ben  előírt  személyes 
adatszolgáltatási  kötelezettségének,  az  Önkormányzat  biztosítja  a  közszolgáltatással 
összefüggő személyes  adatokat  (a természetes  személy-  azonosító  adatokat,  valamint  a 
lakcím),
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- biztosítja a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog gyakorlását,

- elősegíti  a  közszolgáltatás  körébe  nem  tartozó  hulladékgazdálkodási  tevékenységek 
közszolgáltatással történő összehangolását,

- elősegíti  a  közszolgáltatásnak  a  településen  végzett  más  közszolgáltatásokkal  való 
összehangolását,

- meghatározza a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, 
kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket,

- biztosítja  a  közszolgáltató  kizárólagos  közszolgáltatási  jogát  az  önkormányzati 
tulajdonban lévő létesítmények vonatkozásában,

- a  jelen  szerződés  hatálya  alatt  külső harmadik  személlyel  a  jelen  szerződés  tárgyában 
meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt, 

- a jelen szerződéssel kapcsolatos, a szolgáltatást igénybe vevőket terhelő kötelezettségeket 
nyilvánosságra hozza.

Szerződés megszűnése
11. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával. 
12. Az Önkormányzat a Ht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Közszolgáltató pedig 
a Ht. 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szerződést felmondhatja.  
Egyéb rendelkezések
13.  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jogvita  esetén  törekszenek  annak  peren  kívüli  

rendezésére,  amelynek  hiányában  alávetik  magukat  a  Berettyóújfalui  Járásbíróság  
kizárólagos illetékességének.

14. Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdések  tekintetében  a  Ptk.,  a  2012.  évi 
CLXXXV. tv. és Báránd Önkormányzata Képviselő-testületének a  települési hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelete az irányadóak, továbbá a 
Magyar  Szabvány  és  a  hatályos  műszaki  előírások,  valamint  a  vonatkozó  hatósági 
rendelkezések.

Kelt, Báránd, 2013. december 11.

…………………………………. ………………………………..

  Önkormányzat képviseletében   Közszolgáltató képviseletében

Határidő: Azonnal
                                   Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi ki az aki az előterjesztésben foglalt rendelet- tervezetet elfogadja? 

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

26/2013.(XII. 11.) KT rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi  
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény   13.  §  (1)  bekezdés  19.  pontja  szerinti  
feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

(1) Báránd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak 
szerint  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  szervez  a  települési  hulladék  rendszeres  átvételére, 
gyűjtésére,  szállítására,  tárolására,  előkezelésére,  hasznosítására,  kezelésére,  ártalmatlanítására,  és  
ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A  közszolgáltatás  célja  a  köztisztaság,  a  településtisztaság  biztosítása,  a  közegészségügy,  
valamint  az  épített  és  természeti  környezet  védelme.  A  kötelező  közszolgáltatásra  vonatkozó 
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység 
ellenőrizhetősége.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet területi hatálya Báránd Község (továbbiakban: település) közigazgatási területére 
terjed ki.

(2) A rendelet  személyi  hatálya  a  település  közigazgatási  területén  lévő  ingatlan  használójára 
(tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos, társasház és lakásszövetkezet) terjed ki. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra terjed ki. 

3. §

A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás 
teljesítésére  jogosult,  illetőleg  kötelezett  közszolgáltató  a  Bihari  Hulladékgazdálkodási  Kft.  4100 
Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1. (a továbbiakban: közszolgáltató).
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4. §

Az  e  rendeletben  használt  fogalmakat  a  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ht.) és 
végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.

A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

5. §

(1) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(2)  A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a közszolgáltató azonosító adatai, 
b)    a közszolgáltatási tevékenység megnevezése,
c) a közszolgáltatási terület,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,
e) a közszolgáltatási díj számlázásnak és megfizetésének módja,
f) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,

   g)   a közszolgáltató kötelezettségei,
         h)   az önkormányzat kötelezettségei.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei

6. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési   hulladékot  az e rendeletben 
meghatározott módon és helyen gyűjteni, valamint a közszolgáltatónak átadni. Alapvető kötelessége e 
tekintetben, hogy:

a) a települési  hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra  
való átvételig gyűjtse, illetve tárolja.

b) az  ingatlanán  képződő  települési  hulladék  kezelésére  az  önkormányzat  által  szervezett  
közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított  
közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a hulladék 
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes  
és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja.

(2)  Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni,  
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(3)  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a 
közszolgáltatást  igénybevevő  neve,  lakcíme,  születési  helye  és  ideje,  anyja  neve),  ha 
tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg 
kell  jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási  hulladék esetében az ingatlanon 
lakók számát, nem rendszeres  hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(4)   Az  ingatlanhasználót  nem  terheli  az  (1)  bekezdésben  foglalt  kötelezettség  az  olyan  építési 
engedély  köteles  felépítménnyel  nem rendelkező  ingatlana  tekintetében,  ahol  nem tartózkodik  és 
hulladék sem keletkezik.
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(5)   Az  az  ingatlanhasználó,  akinek  ingatlanán  települési  hulladék  keletkezik,  de  az  ingatlana  
egyidejűleg  gazdálkodó  szervezet  bejegyzett  székhelyéül  vagy  fióktelepéül  is  szolgál,  köteles  a 
települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során 
keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

(6)  Évente  egy  alkalommal,  legalább  30  de  legfeljebb  180  napos  időtartamra  szüneteltethető  a 
közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant nem használja és emiatt az ingatlanon 
települési hulladék nem keletkezik. A szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználó a rá vonatkozó 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díj  50  %-át  köteles  megfizetni.  A  közszolgáltatás 
igénybevételének  szüneteltetését  az  az  ingatlanhasználó  nem  kérheti,  akinek  lejárt 
hulladékgazdálkodási  közszolgálati  díj  tartozása  van.  A  közszolgáltatás  igénybevételének 
szüneteltetésére vonatkozó igényét  az ingatlanhasználó a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt 
legalább 14 nappal köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a 
közszolgáltató  jogosult  ellenőrizni.  Az  ingatlan  újbóli  használatba  vételét  az  ingatlanhasználónak 
írásban be kell jelenteni a közszolgáltatónak.

II. fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező 
igénybevétele

7. §

(1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a 
települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató 
az  ingatlanhasználó  számára  a  közszolgáltatást  felajánlja,  illetve  a  közszolgáltatás  teljesítésére 
rendelkezésre áll.

(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal, időpont) a keletkező 
hulladékmennyiség  figyelembevételével  a  közszolgáltató  köteles  elkészíteni  és  a  polgármesternek 
jóváhagyásra  benyújtani.  A  közszolgáltatás  teljesítésének  feltételeiről,  a  hulladék  begyűjtésének, 
elszállításának  rendjéről,  illetve   az  ezekben  bekövetkező  változásokról  a  közszolgáltató  az 
ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8. §

(1) Az ingatlanhasználó  a  települési  hulladék gyűjtésére,  illetve elszállítására  a  közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

(2) A  helyi  közszolgáltatás  által  ellátandó  területre  rendszeresített,  szabványos  gyűjtőedények 
típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét az önkormányzat állapítja 
meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlanhasználók lakótelepi  
lakások, társasházak esetén hetenként legalább két alkalommal, a város más területein – kertvárosi,  
családi  házas  beépítésű  területein  –  legalább heti  egy alkalommal  kötelesek  a  települési  hulladék 
elszállítását igénybe venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az 
ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(4) A  gyűjtőedények  méretének  és  számának  meghatározásakor  két  ürítés  közötti  időszakra 
ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.
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(5) A  közszolgáltató  köteles  a  szállítóeszközéhez  rendszeresített,  és  a  keletkezett  hulladék 
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésre bocsátani 
a szolgáltatás megkezdése előtt. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét 
aláírásával köteles igazolni.

(6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy 
adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is  
–  vagy az átadásra  kerülő  hulladék mennyisége  rendszeresen  meghaladja  az  átvett  gyűjtőedények  
űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges  
mennyiségű  hulladéknak  megfelelő  űrtartalmú  edényre  cserélni  az  eredeti  gyűjtőedényt,  illetve 
jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(7) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, 
ha  ingatlanán az  addig  szokásos  hulladékmennyiséget  jelentősen  meghaladó  mennyiségű  hulladék 
keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt 
időpontra  vagy  időtartamra  a  hulladék  adott  mennyiségének  megfelelő  gyűjtéséhez,  illetve 
elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére 
alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többlet-közszolgáltatást 
teljesíteni. A zsákos többlet-hulladék elszállításának esetét kivéve a többlet-közszolgáltatás tényéről és 
az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni köteles.  

(8)  Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja  
meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó a többlet-hulladék elszállításához 
szükséges nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a 
közszolgáltató  az  általa  külön  díjazás  ellenében  az  ingatlanhasználó  rendelkezésére  bocsátott 
műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A zsák térítési díja magában 
foglalja az elszállítás költségeit is.  

(9) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék (zöldhulladék) elhelyezésére a 
Képviselő-testület  az  alábbi  helyet  jelöli  ki:  A  Bihari  Hulladékgazdálkodási  Kft.  hulladéklerakó 
telepe /Berettyóújfalu/

(10)   Az  ingatlanhasználó  a  települési  hulladék  részét  képező  elkülönítetten  gyűjtött  (szelektív) 
hulladékot  a  közszolgáltató  által  üzemeltetett  hulladékgyűjtő  szigetekre  szállíthatja  és  az  ott  
elhelyezett  gyűjtőedényekbe  elhelyezheti.  A  hulladékgyűjtő  szigetek  felsorolását  jelen  rendelet  1. 
melléklete tartalmazza.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

9. §

(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.  
Gyűjtőedényt  közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat rendeletében szabályozott 
közterület-használati  hozzájárulás,  illetve  a  vonatkozó  szabályok  szerinti  közterület-használati  
engedély alapján lehet.

(2) Az  ingatlanhasználó  köteles  az  átvett  gyűjtőedényeket  a  hulladék  elszállítása  céljából  a 
közszolgáltató  által  megjelölt  időpontban,  a  közterületen,  a  begyűjtést  végző  gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.  A gyűjtőedényt  legfeljebb a szállítási napot 
megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) A  hulladék  elszállítása  céljából  kihelyezett  gyűjtőedény  fedelének  –  a  közterület 
szennyezésének  elkerülése  érdekében  –  lecsukott  állapotban  kell  lennie.  A  hulladékot  a 
gyűjtőedényben  úgy kell  elhelyezni,  hogy az  az  edény mozgatásakor  és  ürítésekor  ne  szóródjon, 
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valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett  gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett 
gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat  
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4)  Ahol  a  közszolgáltató  a  gyűjtőedényben  elhelyezett  hulladék  begyűjtését  gépjárművel  nem 
biztosítja, a települési hulladék begyűjtése zsákos begyűjtés útján történik. A közszolgáltató köteles  
gondoskodni megfelelő mennyiségű zsák rendelkezésre bocsátásáról.  A közszolgáltató a begyűjtés  
helyét  úgy  jelöli  ki,  hogy  az  az  ingatlanhasználó  ingatlanához  legközelebb  lévő,  gyűjtőjárművel  
megközelíthető hely legyen.

10. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,  
rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(2) A  szabályszerűen  kihelyezett  gyűjtőedények  ürítése  során  esetlegesen  keletkezett  
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa 
bérbe  vett  és  rendeltetésszerűen  használt  gyűjtőedények  szükség  szerinti  javításáról,  cseréjéről  és 
esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(4)  A gyűjtőedény rendeltetéstől  eltérő  használata,  valamint  eltűnése  vagy megsemmisülése  miatt  
keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 8. § (5) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően átvette.

11. §

(1)  A települési hulladék elszállítását szolgáló eszközök:
a)       gyűjtőedény 120, 240 valamint 1100 literes méretben,
b)       a szolgáltató emblémájával jelzett zsák.

(2) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya:
a)    120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,
b)    240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
c)    1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

          d)    szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák szája beköthető  
legyen.

(3) Ha  a  gyűjtőedényben  olyan  nedves  hulladékot  helyeztek  el,  amely  az  edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt  
az  edényt  üríteni  nem  lehet,  az  ingatlanhasználó  a  közszolgáltató  felhívására  köteles  az  edényt 
üríthetővé,  illetve  használhatóvá  tenni.  Köteles  továbbá  az  így  okozott  esetleges  kárt,  illetve 
többletköltséget megtéríteni.

(4) Tilos a gyűjtőedénybe  veszélyes  hulladékot,  folyékony anyagot,  állati  tetemet,  vagy egyéb 
olyan  anyagot  elhelyezni,  amely veszélyeztetheti  a  begyűjtést,  ürítést  végző,  vagy más  személyek  
életét és testi épségét, egészségét.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, 
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. §

26



 A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását és hasznosítását a közszolgáltató 
kizárólag az  erre  a  célra  kijelölt  hulladékgazdálkodási  létesítményben  végezheti   (47.  számú főút 
Berettyóújfalu-Furta közötti szakasza, 43-44. km).

13. §

Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot évi 1 alkalommal, 
legfeljebb 1 m3, vagy legfeljebb 200 kg mennyiségben – a 12. § -ban meghatározott létesítménybe 

maga is elszállíthatja és ott a mindenkor érvényes, közszolgáltató által meghatározott kedvezményes 
díj ellenében elhelyezheti.

A lomhulladékra vonatkozó

külön rendelkezés

14. §

(1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó háztartási 
hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató 
gondoskodik évente legalább egy alkalommal.

(2) A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban 
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(4) Az  elszállítandó  lomhulladékot  úgy kell  elhelyezni  a  közterületen,  hogy az  a  jármű  és  a 
gyalogos forgalmat ne akadályozza,  a zöldterületeket és növényzetet  ne károsítsa, illetve ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

15. §

(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen rendeletben 
foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) Az  ingatlanhasználó  a  közszolgáltatási  díjat  a  közszolgáltató  részére  –  a  teljesített  
közszolgáltatás alapján, számla ellenében – családi ház ingatlanhasználó esetében negyedéves, egyéb  
ingatlanhasználó esetében havi bontásban utólag köteles megfizetni.

(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.

(4) Nem tagadhatja  meg  a  közszolgáltatási  díj  megfizetését  az,  aki  a  települési   hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást  
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(5)   A közszolgáltatási díj egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj számítási módja: az adott  
időszakra eső ürítések számának és az ürítés díjának szorzata.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

16. §
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 (1)  A közszolgáltatással  összefüggő személyes  adatokat  a közszolgáltató köteles zártan kezelni  a 
magasabb  szintű  jogszabályok  rendelkezései  szerint,  és  az  adatbázist  kizárólag  közszolgáltatói  
tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

(2)   A  közszolgáltató  kizárólag  a  közszolgáltatás  kialakítása  és  fenntartása  céljából,  a  kötelező 
közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint  e jogviszony megszűnését 
követően  a  jogszabályokban  előírt  iratmegőrzési  kötelezettség  időtartama  alatt  kezelheti  a 
közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó  közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. 
A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében 
adatkezelőt,  adatfeldolgozót  megbízni,  és  a  jogos  igényeinek  érvényesítése  érdekében  az  e  
bekezdésben  meghatározott  személyes  adatokat  hatósági,  bírósági  eljárások  lefolytatása  céljából 
harmadik személynek átadni.

III. fejezet

Záró rendelkezések

17. §

(1)  A jelen rendelet 2013. december 13. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2012. (II.28) számú önkormányzati rendelet hatályát 
veszti. 

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás  
létesítéséről szóló Brüsszelben,  1991.  december  16-án aláírt  Európai Megállapodás tárgykörében a 
megállapodást  kihirdető 1994.  évi  I.  törvény 3.  §-ával  összhangban,  az Európai  Közösségeknek a 
következő jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK irányelve a 
hulladékról.

(4)   E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk (3) bekezdésének 
megfelelő követelményt tartalmaz.(30/2009)

Báránd, 2013. december 11.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

1. sz. melléklet …/20113.(XII.11) számú önkormányzati rendelethez:

Elkülönített hulladékgyűjtő szigetek

Település neve:

Hely (Közterület 
neve)

Papír (kék) Üveg (zöld) Műanyag (sárga) Összes db/sziget
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6. napirendi pont
Határozathozatal a 2014. évi bérleti, szolgáltatási, térítési díjakról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi  bizottság ülésének levezetésére megválasztatott  Erdős Zsolt Képviselő 
Urat, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Erdős Zsolt képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek 
elfogadásra.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy az előző évhez képest 5%-os emelés történt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

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

196/2013.(XII. 11.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben 
szereplő 2014.évi bérleti,  szolgáltatási,  térítési díjakat elfogadja az alábbiak 
szerint (Áfa nélküli összegekkel).

Megnevezés 2013.évi
alap

2013.évi 
ÁFA

2013.évi 
díjak 
összesen

2014.évi 
alap

2014.évi 
ÁFA

2014.évi 
díjak 
összesen

1. Üdülési 
díj
-önk. dolg. 866 234 1100 909 246 1.155
-14 éven al. 492 133 625 517 138 655
- e.felnőtt 1.276 344 1620 1.340 360 1.700
- e.14 éven a. 492 133 625 517 138 655
- csop.gy.üd. 866 234 1100 909 246 1.155
2.Konyha
-konyha+eb. 26.100 26.100 27.405 27.405
3. Műv.Ház
- term bérl. 6.425 6.425 6.745 6.745
-zárt rend. 19.520 19.520 20.495 20.495
-sörp,ülőke 453 122 575 476 129 605
-székszok. 272 73 345 286 74 360
-tányérok 453 122 575 476 129 605
-más.CD-re 272 73 345 286 74 360
-fax, 272 73 345 286 74 360
-spirálozás 272 73          345             286                 74               360
-laminálás 91 24 115 96 24 120
-gépelés 181 49 230 190 50 240
-internet - - -
-fénym A/4 12 3 15 13 7 20
-fénym. A/3 24 6 30 25 15 40
-nyomt. 43 12 55 45 15 60
nyomt.színes 91 24 115 96 24 120
4.E.bérl.díja
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k
-Kissné N.I. 12.580 12.580 13.210 13.210
-Karalyos J. 5.520 5.520 5.795 5.795
-Makráné 19.660 19.660       20.645 20.645
-Kovács L. 10.920 10.920 11.465 11.465
5.Lakbérek
-Lovassyné 13.520 13.520 14.195 14.195
-dr.Móri A 20.330 20.330 21.345 21.345
-Nagy László 13.520 13.520       14.195 14.195
-Dr.Kiss  Gy. 16.220 16.220 17.030 17.030
6. Garázsdíj 4.115 4.115 4.320 4.320
7.Fax 346 94 440 363 97 460
8.Rekort.p
  - csapat 3.150 3.150 3.310 3.310
  -egyéni 1.575 1.575 1.655 1.655

9.   Étkezési térítési díjak:

Ellátottak Étkezés 
Nyersa. 
2013

Rezsi 
2013

ÁFA 
2013

Tér.díj 
2013

Nyersa 
2014

 Rezsi 
2014

ÁFA  
2014

Tér.díj 
2014

Ovoda: 

tízórai 
       58             17        75     63       17      80

ebéd 150 40 190 158    42 200
uzsonna 58 17 75  63    17   80  

Összesen:  266 74 340 284    76 360

Iskola alsó tag. 

tízórai 75 20 95 79    21    100
ebéd 170 45 215 177 48 225
uzsonna 66 19 85 71 19 90

Összesen:  311 84 395 327 88 415

Iskola felső tag. 

tízórai 86 24 110        91 24 115

 ebéd
252 68 320 264 71      335

uzsonna 66 19 85 71 19 90
Összesen:  404 111 515 426 114 540

Felnőtt étkezés 

tízórai 96 58 41 195 101 60 44 205
ebéd 325 195 140 660 342 205 148 695
uzsonna 64 38 28 130 67 40 28 135

Összesen:  485 291 209 985 510 305 220 1.035

Felnőtt int.dolg ebéd 
325 195 140 660 342 205 148 695

Szoc.étk ebéd 286 171 123 580 300 180 130 610
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7. napirendi pont 
A Báránd község közigazgatási területén működő Sári Gusztáv Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Raffay Lajos Tagiskola körzethatárának kijelölése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az idei  év folyamán  is  a  kormányhivatal  meghatározza  és  közzéteszi  az iskolák  felvételi 
körzethatárát. A helyzet kicsit visszás, mert sem az üzemeltetésben, sem a fenntartásban nincs 
közoktatási  intézmény,  de  még  is  a  Képviselő-  testületnek  a  nemzeti  köznevelésről  szóló 
törvény  szerint  kell  véleményt  nyilvánítania  az  iskola  körzethatárával  kapcsolatosan.  A 
határozatnak  megfelelően,  ahogy  a  tavalyi  év  folyamán  is,  a  tagiskolának  a  kötelező 
beiskolázási  körzete  Báránd  Község  közigazgatási  területe  legyen,  ezt  meghatározhatja  a 
Képviselő- testület amennyiben ezen véleményét kívánja fenntartani. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Előző évben is  napirenden volt  ez a kérdés,  hogy bővítésre  kerüljön a körzet  a környező 
települések vonatkozásában, akkor úgy döntött a Képviselő- testület, hogy nem. Úgy gondolja 
az  elmúlt  évhez  hasonlóan,  tartsák  fenn,  hogy Báránd  területére  lekorlátozzuk  az  ellátási 
területet és biztosítsuk ezt a területet. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 
Idén is azt támogatja, hogy Báránd legyen a körzete, ezt tartja helyesnek. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

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

197/2013.(XII. 11.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  Hajdú-Bihar 
Megyei  Kormányhivatal  kötelező  beiskolázási  körzetkijelölésével 
kapcsolatosan  kinyilvánítja  azon  véleményét,  hogy  elfogadja  a  Sári 
Gusztáv  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  felvételi 
körzetének  kijelölését  Báránd,  Kaba,  Sáp  és  Tetétlen  települések 
közigazgatási  területére,  azzal  a  kitétellel,  hogy  a  Sári  Gusztáv 
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  Raffay  Lajos 
Tagiskolájának  kötelező  beiskolázási  körzete  Báránd  község 
közigazgatási területe legyen.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
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8. napirendi pont
Önkormányzatok információ biztonsági kötelezettségei

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az  önkormányzat  informatikai  rendszeréhez  kell  meghatározni  dolgokat.  Kötelezettségei 
keletkeznek a Képviselő- testületnek, egy biztonsági felelőst kell meghatározni, aki biztonsági 
szabályzatot  fog  készíteni  és  a  meglévő  informatikai  rendszert  fogja  auditálni,  valamint 
kockázatelemzést végez el és a sebezhetőséget fogja folyamatosan vizsgálni. 
Információ rendszer korszerűsítése folyamatban van. Munkaajánlatok érkezetek be, mi nem 
rendelkezünk  a  megfelelő  szakemberrel.  Meg  lehet  azt  is  tenni,  hogy egy köztisztviselőt 
küldünk  el  egy tanfolyamra,  de  a  kötelezettség  már  augusztustól  keletkezett.  A  bírságok 
elkerülése végett minél hamarabb be kell indítani ezt a rendszert.  Kéri, hogy árajánlatokat 
szerezhessen be az önkormányzat és polgármester úr dönthessen abba hogy melyik ajánlatot 
fogadjuk el. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Szerencsésebb, ha ezt a feladatot egy külső szervezet végzi el. Nem szeretné, hogy ez az ő 
hatáskörébe kerüljön, a Képviselő- testület döntsön arról, hogy melyik ajánlatot fogadja el.
Az ajánlatkérésben ténylegesen kérjük kibontani milyen feladatokat fog ez tükrözni milyen 
időtartamra.  Döntsön  a  Képviselő-  testület  annak  függvényében,  mit  takarhat  egy  saját 
köztisztviselő  vagy  alkalmazottnak  képesítés  megszerzése.  Későbbiekben  fektessenek  be 
abba, hogy valaki ezt elvégezze és később ezt a faladatot elássa vagy jobban megéri ha egy 
külső szolgáltatót veszünk igénybe ennek a feladatnak a biztosítására. 
Megkérdezi a Képviselő- testületet van-e ezzel kapcsolatosan kérdés?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A beiskolázás költségeit nekünk kell állni?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Természetesen igen. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az önkormányzat vonatkozásában van egy rendszergazdánk, aki bizonyos feladatokat végez 
vele lehet beszélni. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Azt javasolja, hogy először érdemes külső szakemberrel  és később beiskolázni  valakit,  ha 
érdemes. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el, így 
szavazásra bocsátja. 

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

198/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy 
az  önkormányzat  jogszabályi  feltételeinek  megfelelő  információ 
biztonsági  gyakorlatának  kialakításának  érdekében  felhatalmazza  a 
jegyzőt,  a szükséges dokumentumok megalkotásához és szakemberek 
igénybevételéhez kapcsolódó ajánlatok bekérésére.
Határidő: Azonnal
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                                   Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

9. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat 2014. évi belsőellenőrzési tervének elfogadása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Minden év végén napirendi pontként kerül a Képviselő- testület elé. Minden évben meg kell 
határozni  két  olyan  területet,  amellyel  kapcsolatosan  az  önkormányzat  belső  ellenőrzést 
folytat le. Ezt a 2014. évre is biztosítani kell. Az előterjesztés két ellenőrzési témajavaslatot 
tartalmaz  jelen  pillanatban.  Az  egyik  az  adóbevallások  ellenőrzése,  a  másik  az  adósság 
konszolidációval kapcsolatos kérdéskör. Van egy élő szerződés a tavaly évben kiválasztott 
belső ellenőrzésre hivatott céggel, lehetőség van arra, hogy új céget bízzanak meg ezzel új 
árajánlatot  kérjenek.  Először  azt  kell  eldönteni  mely  területekre  koncentrálják  az 
ellenőrzéseket.  
Megkérdezi a Képviselő- testületet a 2014-es évben a belső ellenőrzési feladatok tekintetében 
az adóbevallások ellenőrzése és az adósságkonszolidációval kapcsolatos kérdések vizsgálata 
elfogadható-e?

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

199/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évre 
vonatkozó  belső  ellenőrzési  tervet  a  következőkben  részletezett 
feladatokkal elfogadja: 

1. adóbevallások szúrópróbaszerű ellenőrzése;

2. adósságkonszolidációval kapcsolatos kérdéskör ellenőrzés;

Határidő: Azonnal
                                    Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Megkérdezi tartja- e szükségesnek a Képviselő- testület új belső ellenőrzési cég 
megkeresését?

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

200/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Dr. 
Kovács  Miklós  polgármestert,  hogy  a  2014.  évre  vonatkozó 
belsőellenőrzési  feladatok  elvégzésére,  Gy.  Szűcs  Erzsébettel 
megállapodást kössön.
Határidő: Azonnal

                                   Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
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10. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervének 
elfogadása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Minden évben meghatározásra kerül milyen faladatok kerülnek a Képviselő- testület  elé a 
következő évben. Módosítást javasol a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban. Áprilisra került 
meghatározásra  a  2015.  évi  költségvetési  koncepció  megtárgyalása.  A  jogszabályok 
módosultak ismételten október 31. a határidő a koncepció elfogadására, ezt a feladatot lehet 
tenni az októberi ülésre. A közbiztonsági beszámolókra valamint a katasztrófavédelem ill. a 
tűzoltóság beszámolóira szeretnék, ha a májusi időpontról ezek a beszámolók átkerülnének 
áprilisra. A Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása is napirendre kell, hogy kerüljön, 
tekintettel arra hogy jövőre választások lesznek. Megkérdezi jegyző urat ez melyik hónapban 
legyen?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Választás  előtt  40.  napon kell  ezt  megtenni,  amint  kiírásra  kerülnek a  választások azután 
tudják ezt beírni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egyelőre határozzák meg az augusztusi hónapot. 
Az önkormányzati választásokat követően nyílik lehetőség a Képviselő- testületnek, arra hogy 
újraértékelje a Közös Önkormányzati Hivatal működését. A Közös Önkormányzati Hivatal 
működése az új testület számára kérdésként felmerülhet hogy milyen formában kerüljön 
meghatározásra. 
Megkérdezi  van  e  valakinek  javaslata,  módosítása?  A  testület  részéről  hozzászólás  nem 
hangzik el, így szavazásra bocsátja. 

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

201/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évre 
vonatkozó  éves  munkatervét  az  alábbi  kiegészítésekkel  együtt 
elfogadja:

Báránd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. évi munkaterve

Báránd  Község  Önkormányzatának  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
9/2011.  (IX.27.)  KT  rendelet  11.  §  foglaltak  szerint  Báránd  Községi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete évente legalább hat ülést tart.
A munkaterv szerinti testületi – ülések minden hónap harmadik hetében, csütörtökön 
15:00 órától kerülnek megtartásra.
Az ülések helye: Báránd Polgármesteri Hivatal Tanács terme. (4161 Báránd, Kossuth 
tér 1.)
A képviselő –testület július hónapban ülést nem tart.
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Valamennyi  ülésen  –  rendkívüli  ülés  kivételével  –  napirend  előtt  a  polgármester 
beszámol a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről.
A  rendkívüli  ülés  kivételével  a  polgármester  valamennyi  ülésen  beszámol  a  lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról.

2014.
JANUÁR

1) 2014. évi költségvetés előkészítő tárgyalása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2) Szervezeti- és Működési Szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző

FEBRUÁR
1) 2014. évi költségvetés elfogadása, rendeletalkotás

Előterjesztő: Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

2) Tájékoztató a 2013. évi közfoglalkoztatási tapasztalatokról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

3) Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi működéséről
Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző

MÁRCIUS
1) Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 

2) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző 

3) Pályázati lehetőségek áttekintése
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

ÁPRILIS
1) Beszámoló  az  Önkormányzat  2013.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról, 

zárszámadás
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2) Beszámoló  a  2013.  évi  ellenőrzési 
tapasztalatokról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Belső ellenőr

3) Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző

4) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a 2013. év értékelése
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: körzeti megbízott

5) A  Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  2013.  évi  Báránd 
településre vonatkozó beszámolója

6) A Tűzoltóság 2013. évi Báránd településre vonatkozó beszámolója
MÁJUS

1) Beszámoló a Polgárőrség 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Bárándi Polgárőrség képviselője

2) Beszámoló:
a. a TÁMASZ 2013. évi működéséről
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Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője

b. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár vezetője

c. Orvosi Ügyelet 2013. évi működéséről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője

JÚNIUS
1) Beszámoló az Óvoda 2013. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Bárándi Tagóvoda vezetője

2) Háziorvosi beszámolók a település egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző
Meghívott: Az egyes körzetek háziorvosai és a fogorvos

AUGUSZTUS
1) Tájékoztató  az  Önkormányzatot,  illetve  intézményeit  érintő 

jogszabályváltozásokról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

2) Polgármesteri beszámoló
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

SZEPTEMBER
1) Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2) Beszámoló  az  önkormányzat  és  intézményei  2014.  évi  költségvetése  I.  félévi 
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Meghívott: könyvvizsgáló

3) Beszámoló  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  második  negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4) Helyi adópolitika áttekintése
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

OKTÓBER
1) Helyi adók mértékének megállapítása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
2) Belső ellenőrzési feladatok meghatározása 2015. évre

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
3) 2015. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Meghívott: könyvvizsgáló

NOVEMBER
1) Az Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
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Meghívott: könyvvizsgáló
2) Az  Önkormányzat  és  intézményei  2014.  évi  költségvetése  III.  negyedéves 

végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Meghívott: könyvvizsgáló

3) Beszámoló  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  harmadik  negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4) Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző

DECEMBER
1) 2015. évi bérleti, használati díjak meghatározása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
2) 2015. évi munkaterv előkészítése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
3) 2015. évi közszolgáltatási díjak meghatározása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Határidő: Azonnal
                                   Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

11. napirendi pont
Óvodavezetői kinevezés módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti a napirendi pontot. Átadja a szót jegyző úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Megtörtént  az  óvodavezetői  pályáztatás.  Ennek  következményeként  szeptember  1.-vel  az 
óvodavezető  kinevezésre  került.  5  évre  kell  a  vezetőket  kinevezni  viszont  a  jogszabályi 
rendelkezéseket figyelembe véve úgy kell meghatározni a megbízás végét, hogy július 1-e és 
augusztus  15-e  közé  essen.  A  Képviselő-  testületnek  egy  határozata  kell,  amiben  ezt  a 
megbízást tekintetében megváltoztatja. Javasolja, legyen július 1-e. 
Kiss Gyuláné képviselő
Javasolja augusztus 1-ét a pályáztatás miatt.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha augusztus 1-re teszik, akkor szeptemberrel nem tudnak kinevezni óvodavezetőt. 
Kiss Gyuláné képviselő
Jelzi érintettségét. Kizárását kéri a szavazásból. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  ki  az  aki  egyetért  érintettség  okán  Kiss  Gyuláné  képviselő  szavazásból  való 
kizárásával kapcsolatban?

A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozat: 

202/2013.(XII. 11.) KT határozat
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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  49.  §  (1) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva Kiss Gyuláné képviselőt, 
személyes érintettség okán a napirendhez kapcsolódóan a szavazásból 
kizárja.

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

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi ki az aki egyetért az óvodavezetői kinevezés módosításával?

A szavazáson jelen volt 6 fő. 1 képviselő érintettségének megállapítása után nem szavazott.
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozat: 

203/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Kiss  Gyuláné  óvodavezetőnek  a  Bárándi  Óvoda  vezetésére  szóló 
megbízását  a  lejárati  időpont  tekintetében  2018.  július  1.  napjára 
módosítja.

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

12. napirendi pont
A helyi iparűzési adóról szóló 13/2013.(XI. 20.) KT rendelet módosítása

Dr. Kiss Gyula jegyző 
Elmondja, hogy az adórendeletet a Törvényességi Felügyelet ismételten felülvizsgálta. Ennek 
következtében  egy  hatálytalan  jogszabályi  rendelkezés  került  kivételre  az  önkormányzati 
rendeletből. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi  bizottság ülésének levezetésére megválasztatott  Erdős Zsolt Képviselő 
Urat, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Erdős Zsolt képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek 
elfogadásra a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítását.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  van-e  valakinek  javaslata,  véleménye?  A  testület  részéről  hozzászólás  nem 
hangzik el, így szavazásra bocsátja. 

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

27/2013.(XII. 11.) KT rendelet

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2013. (XII.) KT rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló

13/2003. (IX.20) KT rendelet módosításáról
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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 4.§ (2) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:

„(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 
5.000 Ft.”

2.§

Jelen rendelet  2013.  december  16.  napján lép hatályba,  és a hatálybalépést  követő napon hatályát  
veszti.

Báránd, 2013. december 11.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
Jegyző

13. napirendi pont
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  28/2013.  (XII.11)  KT  rendelete  a 
természetben  nyújtott  szociális  célú  tűzifa  támogatás  jogosultsági feltételeiről  szóló 23/2003. 
(XI.11) KT rendelet módosításáról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot.  Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdés, hozzászólás.
Miután nem volt, szavazást rendelt el.
A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot

28/2013.(XII. 11.) KT rendelet

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2013. (XII.11) KT rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről szóló

23/2003. (XI.11) KT rendelet módosításáról

Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi  önkormányzatiról szóló 2011. 
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évi.  CLXXXIX.  törvény  42.§  1.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.
(X.4.) BM. rendeletében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének  a természetben nyújtott  szociális célú tűzifa 
támogatás  jogosultsági  feltételeiről  szóló  23/2003.  (XI.11)  KT  rendeletének  1.§  (2)  bekezdése  a 
követközöknek megfelelően módosul:

„(2) Természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásra, háztartásonként csak egy személy, egy 
jogcím alapján, egyszer lehet jogosult. Az egy háztartás részére megállapított támogatás mértéke: 
minimum 0,25 m³ - maximálisan 5 m³.”

2.§

Jelen rendelet 2013. december 11. napján 16:00 órakor lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti.

Báránd, 2013. december 11.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
Jegyző

14. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Három napirendi pontot terjeszt elő.  
Egyik  napirendi  pont  Báránd  Község  Önkormányzat,  mint  tulajdonos  1222/2  hrsz.  alatt 
nyilvántartott  Kossuth  tér  11  szám  alatt  található  piaccsarnok  épületében  lévő 
üzlethelyiségnek  a pályázati  kiírásával  kapcsolatos.  Az előterjesztést  a  Képviselő-  testület 
megkapta a Pénzügyi Bizottság véleményezte. 
Megkéri a pénzügyi  bizottság ülésének levezetésére megválasztatott  Erdős Zsolt Képviselő 
Urat, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Erdős Zsolt képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek 
elfogadásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A pályázati feltételek vonatkozásában két kiegészítés megtételére került sor. Egyik kiegészítés 
a 4-es pontban a bérleti díj vonatkozásában az hogy, a rezsiköltségeket nem tartalmazó bérleti  
díj, illetve a 8-as pont vonatkozásában egy külön nyilatkozat benyújtását az árajánlat mellett, 
hogy a közszolgáltatásokat igénybe fogja venni. A pályázat január 31. időpontig nyújtható be 
és  március  1.-től  kezdődik  az  igénybevétel.  A  jelenlegi  bérlő  bérleti  szerződésének 
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meghosszabbítását  is  szeretnék  kérni  addig  az  időpontig.  A  2014-ben  kalkulált  korábban 
említett 5%-os emeléssel növelt összeg lesz az irányadó. Helyben szokásos módon kerül sor a 
kihirdetésre.
Megkérdezi  van-e  valakinek  javaslata,  kiegészítése?  A  testület  részéről  hozzászólás  nem 
hangzik el, így szavazásra bocsátja. 

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

204/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  bárándi  1222/2 
hrsz. alatt nyilvántartott a valóságban 4161 Báránd, Kossuth tér 1. szám 
alatt  található „Piaccsarnok” épületében lévő 9,31 m² nagyságú, per-, 
teher- és igénymentes, teljes közművel ellátott üzlethelyiség bérletével 
kapcsolatosan  a  mellékletben  foglaltaknak  megfelelően  pályázatot 
hirdet.

                                   Határidő: Azonnal
                                   Felelős:           Dr. Kovács Miklós polgármester

Melléklet:
Önkormányzati ingatlan bérbeadása;

Báránd Községi Önkormányzat a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: 

Báránd Községi Önkormányzat, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Tel. szám: 06-54/466-030

Fax szám: 06-54/466-291

2. A pályázat célja: 

Nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlan bérbeadása.

3. A pályázat jellege: 

A pályázat nyilvános, egy fordulós, versenytárgyalásos.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan: 

Báránd belterületén a 1222/2 hrsz. alatt nyilvántartott a valóságban 4161 Báránd, Kossuth tér 
1.  szám  alatt  található  „Piaccsarnok”  épületében  lévő  9,31  m²  nagyságú,  per-,  teher-  és 
igénymentes, teljes közművel ellátott üzlethelyiség.

Az ingatlan induló bérleti díja a hasznos alapterület vonatkozásában 2014 évben: 11.465.-
Ft/hó. A bérleti díj a kapcsolódó közszolgáltatási díjakat nem tartalmazza.

5. Az ajánlatok benyújtásának helye: 

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

6. Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, 3 
példányban  kell  benyújtani,  amelyből  egy  példányt  minden  oldalán  aláírva  és  „eredeti” 
megjelöléssel  kell  ellátni.  A  boríték  semmilyen  utalást  ne  tartalmazzon  az  ajánlattevő 
személyére vonatkozólag.
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7. A pályázatok elbírálásának szempontja: 

A  pályázat  nyertese  az  az  ajánlattevő  lesz,  aki  a  pályázati  feltételeknek  megfelel  és 
összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével a bérleti szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti az 
Önkormányzat.  A  kiíró  csak  a  pályázat  nyertesével  -  vagy  annak  visszalépése  esetén  a 
második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt bérleti szerződést. A bérleti szerződés 
megkötése előtt a bérlő három havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot köteles a bérbeadónak 
megfizetni.

8. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők: 

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlan bérletéért felkínált havi bérleti díj 
nagyságáról (bruttó egyösszegű megajánlást kér a kiíró ),

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bérelt ingatlan tekintetében a kapcsolódó 
közszolgáltatásokat igénybe veszi.

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 

2014. január 31.( a postai úton feladott pályázatokat ezen időpontig kell postára adni), 

nyilvános bontásának ideje: a  benyújtási  határidőt  követő első rendes képviselő-testületi 
ülés

Helye: Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

10. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati  kötöttség az ajánlatok benyújtására 
nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. A bérlet kezdőidőpontja 2014. március 1.

11. Egyéb információ: 

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Az  Önkormányzat  fenntartja  magának  azt  a  jogot,  hogy  a  pályázati  eljárást  akár 
indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Határozat szükséges ahhoz, hogy a jelenlegi bérlővel, 2014. február 28. napjáig a Képviselő- 
testület meghosszabbítja a bérleti szerződést.  
Megkérdezi ki az aki ezt támogatja?
A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozat: 

205/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete,  hozzájárul ahhoz, 
hogy  a  bárándi  1222/2  hrsz.  alatt  nyilvántartott  a  valóságban  4161 
Báránd,  Kossuth tér  1.  szám alatt  található  „Piaccsarnok” épületében 
lévő 9,31 m²  nagyságú,  per-,  teher-  és  igénymentes,  teljes közművel 
ellátott  üzlethelyiséget,  Tóth  Bernadett  4161  Báránd,  Kinizsi  u.  17. 
szám alatti  lakos,  határozott  időtartamra  2013. február 28.  napjáig,  a 
korábbi feltételeknek megfelelően bérletbe vegye.
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                                     Határidő: Azonnal
                                     Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
                                                           Dr. Kiss Gyula jegyző

Dr. Kovács Miklós polgármester
A különfélék  napirendi  pont  második  témája  a  Gali-Szer  Kft.  kérelme  a  művelődési  ház 
bérbeadásával kapcsolatban. Egy szilveszteri rendezvény megtartására szeretnék bérbe venni 
ezt az ingatlant.  Emellett  van egy határozat amit a Képviselő- testület  több alkalommal is 
felülbírált.  Megfontolásra  javaslandó,  hogy  szükséges  e  hatályban  tartani  azt  a  tiltó 
határozatot  amelyben  kiveszik  az  intézmény  vezetőjének  jogköréből  vagy  bízzák  az 
intézményvezetőre a megítélését, hogy használatba, bérbe adja- e ezt az ingatlant. Javasolja 
elfogadásra  a  Gali-Ster  Kft.  kérelmet  és  javasolja  megfontolásra  a  Képviselő-  testületnek 
hogy  vonják  vissza  azt  a  határozatot  amelyben  megtiltották  azt  és  bízzák  az 
intézményvezetőre annak bérbeadását
Megkérdezi  van-e  valakinek  javaslata,  kiegészítése?  A  testület  részéről  hozzászólás  nem 
hangzik el, így szavazásra bocsátja. 

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

206/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a GALI-SZER Kft. 
helyt ad és 2013. december 31. és 2014. január 1. napjára, szilveszteri 
ünnepség megrendezése céljából a rendezvény megtartására vonatkozó 
jogi szabályozásban, különös tekintettel  a zenés, táncos rendezvények 
működésének  biztonságosabbá  tételéről  szóló  23/2011.(III.8)  Korm. 
rendeletben,  valamint  az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló 
28/2011.(IX.06) BM rendeletben foglaltak, teljes körű betartása mellett 
a Művelődési Ház igénybevételéhez hozzájárul, azzal a kitétellel, hogy 
a rendezvény szervezői teljes körű felelősséget vállalnak a rendezvény 
lebonyolításával  kapcsolatban  a  megtartáshoz  szükséges  minden 
engedély  beszerzéséért  és  minden  bejelentési  kötelezettség 
teljesítéséért,  valamint  a  rendezvénnyel  összefüggésbe  hozható 
káreseményekért.

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmező részére 
a  Művelődési  Ház  igénybevételét  19.520.-Ft  azaz  tizenkilencezer-
ötszázhúsz  forint  bérleti  díj  megfizetése  ellenében  biztosítja,  a  teljes 
bérleti díj előre történő, valamint a rezsi költség utólagos megtérítése 
mellett.

                                   Határidő: Azonnal
                                   Felelős:           Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző
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Megkérdezi ki az aki egyetért azzal, hogy visszavonják a korábbi határozatot és az intézmény 
igazgatóját bízzák meg a bérlettel kapcsolatos ügyek intézésével?

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

207/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, megbízza Nyékiné 
Katona  Hedviget  a  Balassa  Iván  Művelődési  Ház  és  Könyvtár 
igazgatóját,  hogy  a  Balassa  Iván  Művelődési  Ház  és  Könyvtár 
intézményhez  tartozó  önkormányzati  ingatlanok  tekintetében,  magán 
rendezvények  megtartására  irányuló  alkalmi  bérbeadása  ügyében 
döntést  hozzon  és  az  ezzel  kapcsolatos  ügyintézést,  szerződéskötést 
lebonyolítsa.

                                   Határidő: Azonnal
                                   Felelős:           Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester
A különfélék harmadik napirendi pontja egy támogatás iránti kérelem amely a Bárándért 
Egyesület és Polgárőrség íjász szakköre által került a Képviselő- testület elé. 2013. nyarán 
megindult és szerveződött egy íjász szakkör, jelenleg közel 30 fő a tagja. Gyermekek számára 
is tartanak íjász oktatásokat, anyagi támogatásként három db íj beszerzésére kérnek 45.000 Ft 
támogatást a Képviselő- testülettől. 
Megkéri a pénzügyi  bizottság ülésének levezetésére megválasztatott  Erdős Zsolt Képviselő 
Urat, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Erdős Zsolt képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és nem javasolja a Képviselő- testületnek elfogadásra. 
Megkérdezi van-e valakinek javaslata, kiegészítése?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A Bárándért  Egyesület  és  Polgárőrség  szakköre.  Ők  mennyiben  tudják  ezt  támogatni  ill. 
fenntartani? Nagyon szívesen megismerné a munkájukat, arról nem hallott, hogy szakkörként 
működnek és harmincan vannak. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy  két  tagjuk  volt  nála.  Elmondták,  hogy  új  egyesület  létrehozására  nincs 
lehetőség,  ezért  is integrálódtak be és hozták létre ezt a szakkört. Eddig az önkormányzat 
költségvetési  támogatást  civil  szervezetek  számára  nem  nyújtott.  A  költségvetésben  erre 
elkülönített összeg nincs jelen pillanatban. Támogatja azt az elképzelést, mint magánszemély 
próbálják  meg  ezt  a  szakkört  támogatni  munkájukban.  Lehetőségekhez  képest,  meglátják 
hogy jövőre mennyit tudnak elkülöníteni civil szervezetek részére. 

Megkérdezi  van-e  valakinek  javaslata,  kiegészítése?  A  testület  részéről  hozzászólás  nem 
hangzik el, így szavazásra bocsátja. 
Megkérdezi a Képviselő- testületet hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét is figyelembe véve 
ki az aki nem támogatja az Íjász szakkör önkormányzat által történő támogatási kérelmét. 

A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozat: 
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208/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bárándért 
Egyesület és Polgárőrség Íjász Szakköre által benyújtott kérelmet, mely 
a  Szakkör  részére,  45.000.-Ft  értékben  gyermekíjak  vásárlására 
vonatkozik, nem támogatja.

                                   Határidő: Azonnal
                                   Felelős:           Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szóban előterjeszti, a következő napirendi pontot, amit a Pénzügyi Bizottság is tárgyalt. 
Elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabilizálódott, pozitívan fogja zárni az évet. 
Ehhez  az  vezetett  hogy  az  önkormányzat  és  intézményei  az  előirányzatokhoz  mérten 
gazdálkodtak. Úgy gondolták, tekintettel arra hogy ebben az évben nagyon sok megszorításra 
került  sor,  bizonyos  mértékben  kompenzálni  szeretnék  a  dolgozókat  és  szeretnének  a 
munkájuk  elmeréseként  egy  apróbb  juttatással  hozzájárulni.  A  2013.  év  végén  az 
önkormányzati  dolgozók vonatkozásában egy egyszeri  10.000 Ft értékű Erzsébet  utalvány 
juttatására kerül sor, amellyel szeretnék megköszönni azt a munkát, amellyel lehetővé tették 
ők is és hozzájárultak ahhoz, hogy ez az eredmény létrejöjjön. Ezt az előterjesztést szóban a 
Pénzügyi Bizottság felé már előterjesztették. A Pénzügyi Bizottság hozott is egy határozatot. 
Erre a forrás rendelkezésre áll az önkormányzatnál. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi  bizottság ülésének levezetésére megválasztatott  Erdős Zsolt Képviselő 
Urat, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Erdős Zsolt képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek 
elfogadásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e valakinek javaslata, kiegészítése?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Támogatja, örül neki, hogy sok év után ilyenre sor kerül. 
Kiss Gyuláné képviselő
Jelzi érintettségét. Kizárását kéri a szavazásból. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  ki  az,  aki  egyetért  érintettség  okán Kiss  Gyuláné  képviselő  szavazásból  való 
kizárásával kapcsolatban?

A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozat: 

209/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  49.  §  (1) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva Kiss Gyuláné képviselőt, 
személyes érintettség okán a napirendhez kapcsolódóan a szavazásból 
kizárja.

                                   Határidő: Azonnal
                                   Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
                                                           Dr. Kiss Gyula jegyző
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Megkérdezi,  hogy  elfogadja-e  a  Képviselő-  testület  az  önkormányzati  dolgozók  ebben  a 
formában történő juttatását. 

A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás nélkül meghozta a következő határozat: 

210/2013.(XII. 11.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz hogy az 
önkormányzat  intézményeiben,  valamint  a  Bárándi  Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelytelepülésén foglalkoztatott 2013. ében 
ténylegesen munkát végző dolgozók , munkavégzésének elismerésére, 
egyszeri juttatásként 10.000.-Ft Erzsébet Utalványt ad.

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

Megkérdezi a Képviselő- testület tagjait, hogy van-e valakinek a különfélék napirendi ponton 
belül felvetni valója, előterjeszteni valója?

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megköszöni a lakosok nevében azt a hirdetést, amelyben benne foglaltatik az orvosi ügyelet 
év végi rendje. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az orvosi ügyeletnek jár az elismerés, ők voltak akik kellő időben tájékoztattak bennünket. 
Elsősorban  az  interneten  de  a  hirdetőtábláinkon  is  hirdetésre  került.  Bízik  benne  minden 
lakoshoz el fog jutni az ügyeleti rend az elkövetkező ünnepekre tekintettel. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A szennyvízzel kapcsolatosan érdeklődnek az emberek hogy, hogy állunk?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  szennyvízberuházással  kapcsolatosan  annyit  tud  mondani,  hogy  az  időjárás  kedvez  a 
kivitelezésnek,  hogy még  ebben  az  évben  december  20-ig  a  munkák  folytatódni  fognak. 
Jelenleg  van egy kis  lemaradás  a  tervezetthez  képest,  a  kivitelező  tájékoztatása  szerint  a 
következő évben januárban vissza fognak térni kibővített létszámmal fogják a munkálatokat 
elkezdeni.  Jelen  pillanatban  a  vasút  utca,  szabadság  utca  egyes  szakaszán  250  méternyi 
hosszon derült  ki  hogy a  védőtávolságok  miatt  nem tudják  a  zöldövezetben  elhelyezni  a 
gerincvezetéket  ezért  sajnos  aszfaltmarásokra  került  sor.  Ehhez  a  bontási  engedélyeket 
megkapták.  A  szennyvízteleppel  kapcsolatosan  elmondja,  hogy  a  kivitelezési  munkák 
megkezdődtek, a telephez tartozó kiszolgáló helyiség felépítésre került, a szennyvíz tározó és 
ülepítő  munkálatait  most  kezdték  el.  Ami  nagy  problémát  okoz  az  utak  helyreállítása, 
vízelveztő  árkok  rendbetétele.  Mindenkit  egy  kis  türelemre  kér,  a  kivitelezést  követően 
azonnal nem fog megtörténni a helyreállítás. Bizonyos ülepedési időtartamnak el kell telni 
ahhoz hogy később rendbe tudják tenni ezeket az utakat. A munka nagy része még előttünk 
áll.  Egy  ütemterv  közzé  lett  téve  a  honlapon  és  a  hirdetőtáblán.  A  Bárándot  és  Kabát 
összekötő  távvezeték  teljesen  kiépítésre  került.  Jövő  év  elején  kezdik  el  kiépíteni  a  két 
átemelőt. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megköszöni a tájékoztatást. 
Kiss Gyuláné képviselő
Lakossági megkeresésre jelzi, hogy a Vörösmarty utcán a postától terjedően a Kinizsi utcáig a 
járda nagyon rossz. Lehet-e erre megoldást találni, könnyebben közlekedhetővé tenni. 
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Folytatódni fog a jövő évben is a járdák felújításaA képviselő által jelölt részen is,a szennyvíz 
gerincvezeték  kiépítése  után.  Mindaddig  amíg  fel  nem  bontják  és  vissza  nem  állítják 
vélhetően  addig  ott  nem tudnak munkálatokat  végezni.  A gondok okozó  járda  szakaszok 
felújítása tervbe van véve a jövő évi startmunkaprogram keretein belül.
Mosdóczi Tibor képviselő
Nagyon jó ötlet volt a Rákóczi utcán az útnak az ideiglenes kátyúzása. Kifogástalan lett ahhoz 
képest amilyen volt.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezúton szeretné megköszönni Nyikos Ferenc vállalkozónak, hogy rendelkezésükre bocsátotta 
azt a mart aszfaltot amivel ez kivitelezésre került. Ezen az úton pont az út tengelyében fog a 
gerincvezeték haladni, az út közepét fogják felbontani. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Az Arany János utcának is van egy olyan része ami veszélyes. Az Ady utcán sem ment simán 
a csatornázás. Negatívumként tudja tolmácsolni az utcabeliek véleményét. Volt ahol ötször 
verték fel és vágták át a vezetéket. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Vélhetően azért mert a nyomáspróbák során derülhetett ki hogy nem megfelelő szögben van 
vagy nem kellőképen rögzítették egymáshoz. Kéri  legyen mindenki  türelemmel,  szakaszos 
műszaki  átadások  történnek.  Jövő  év  elejére  terveznek  egy  lakossági  fórumot  a 
szennyvízberuházással kapcsolatosan, ahova szeretnék a kivitelezőt, a műszaki ellenőrt és a 
szakértőket is meghívni. 

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

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Kiss Gyuláné
képviselő
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