
                                      
      BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

      4161 Báránd Kossuth tér 1. 
                              Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 
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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. január 29-én 16:00 órakor megtartott 
 rendes ülésének 

J e g y z ő k ö n y v e 
               
8/201.(I. 29.) KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről 
9/2013.(I. 29.) KT határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő választásáról 
   
10/2013.(I. 29.) KT határozat: 2013. évi költségvetés előkészítő tárgyalása  
11/2013.(I. 29.) KT határozat: K&H Bank számlanyitás megtárgyalása 
12/2013.(I. 29.) KT határozat: 2013. évi munkaterv elfogadása 
13/2013.(I. 29.) KT határozat: Mezőőrség felállításával kapcsolatos kérdéskör 
1/2013.(I. 29.) KT rendelet:  a mezei őrszolgálatról 
2/2013.(I. 29.) KT rendelet:  SZMSZ módosítása 
14/2013.(I. 29.) KT határozat:  Képviselő- testületi ülések online közvetítése 
15/2013.(I. 29.) KT határozat:  Közvilágítás kiépítése 
3/2013.(I. 29.) KT rendelet:  Lakcímnyilvántartással kapcsolatos rendelet hatályon 
kívül helyezése 




Jegyzőkönyv 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 

2013.01.29-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) 
Dr. Késmárki-Kodak András  (képviselő) 
Kiss Gyuláné     (képviselő) 
Papp László Csaba   (képviselő) 

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula    (jegyző) 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 fővel határozatképes. 
A napirendekkel kapcsolatosan módosítás történt, felvételre került a lakcímnyilvántartással 
kapcsolatos rendelet hatályon kívüli helyezése, valamint a 9., 10. és 11.  napirendi pont és a 
különfélék zárt ülés keretében kerül tárgyalásra.  
Napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdezi, hogy van-e valakinek egyéb módosítási 
javaslata? A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt így az ülés napirendjét a 
testület az alábbiak szerint fogadta el 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül: 

8/2013.(I. 29.) számú Képviselő- testületi határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg: 
1. 2013. évi költségvetés előkészítő tárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 
2. K&H Bank számlanyitás megtárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 
3. 2013. évi munkaterv elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 
4. Mezőőrség felállításával kapcsolatos kérdéskör 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 
5. SZMSZ módosítása 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 
6. Képviselő- testületi ülések online közvetítése 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 
7. Közvilágítás kiépítése 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 



8. Lakcímnyilvántartással kapcsolatos rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 
9. Vagyonnal kapcsolatos átadás átvétel (iskola) 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 
10. Egészségház és Pedagógusföld bérleti díjával kapcsolatos 
előterjesztés  
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 
11. Önkormányzati ingatlan felajánlás  
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 
12. Különfélék 
A./ Faragó Imre kérelme 
B./ Csíki Gyula kérelme 
C./ Papp Bertalan kérelme 

Dr. Kovács Miklós polgármester 
Elmondta, hogy Báránd Község Önkormányzatnak Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A szokásrend szerint Kiss 
Gyuláné képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el, melynek eredményeként a testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a 
következő határozatot: 

9/2013.(I. 29.) számú Képviselő- testületi határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Erdős Zsolt 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.  
A Testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Kiss Gyula jegyző 
  Erdős Zsolt képviselő 

1. napirendi pont 
2013. évi költségvetés előkészítő tárgyalása  
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét Papp László Csabát, hogy ismertesse a pénzügyi 
bizottság döntését. 
Papp László Csaba képviselő 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek az 
elfogadását. 
A testület részéről a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem érkezett, így szavazásra kérte 
a testület tagjait. A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 



10/2013.(I. 29.) számú Képviselő- testületi határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő, 2013. évre vonatkozó rendelet-
tervezetet nem fogadja el. A képviselő-testület szükségesnek 
tartja a költségvetéssel kapcsolatos információk, Magyar 
Államkincstártól történő beszerzését. 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert az információk beszerzésére. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Kovács Miklós polgármester 


2. napirendi pont 
K&H Bank számlanyitás megtárgyalása 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét Papp László Csabát, hogy ismertesse a pénzügyi 
bizottság döntését. Kiegészítésként elmondta, hogy a hitelfolyósítás feltétele, hogy a 
számlavezetést átvigyük a K&H Bankhoz. 
Papp László Csaba képviselő 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek az 
elfogadását. 
A testület részéről a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem érkezett, így szavazásra kérte 
a testület tagjait. A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 

11/2013.(I. 29.) számú Képviselő- testületi határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Tetétlen-
Báránd Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata, 
valamint a K&H Bank Zrt. között létrejött hitelszerződések 
5.1.9. pontjában foglaltaknak megfelelően Báránd Községi 
Önkormányzat számlavezetését a K&H Bank Zrt.-nél 
bonyolítja. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Kovács Miklós polgármester 

3. napirendi pont 
2013. évi munkaterv elfogadása 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Előterjesztette a napirendi pontot. Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt 
szavazást rendelt el, melynek eredményeként a testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatot: 



12/2013.(I. 29.) számú Képviselő- testületi határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évre 
vonatkozó éves munkatervét a mellékletben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 
Báránd Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2013. 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. 

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.

2013. 

JANUÁR 

1. 2013. évi költségvetés előkészítő tárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

2. 2013. évi munkaterv elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

3. Szervezeti- és Működési Szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző 

FEBRUÁR 

1. 2013. évi költségvetés elfogadása, rendeletalkotás 

Előterjesztő: Kovács Miklós polgármester 



Véleményező: Pénzügyi Bizottság  

2.  Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásához kapcsolódó 

határozathozatal és rendeletalkotás 

Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző  

3. Tájékoztató a 2012. évi közfoglalkoztatási tapasztalatokról 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

4. Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működéséről  

Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző 

5. Előterjesztés a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi és fogorvosi 

alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosításának elfogadására 

Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző 

MÁRCIUS 

1. Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: Püspökladányi Városüzemeltető Kft.  

2. Döntés intézmény alapítási szándékról (Bárándi Óvoda) 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester  

3. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző  

4. Pályázati lehetőségek áttekintése 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

ÁPRILIS 

5. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

zárszámadás 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság  

6. Beszámoló a 2012. évi ellenőrzési 

tapasztalatokról 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: Belső ellenőr 



7. Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 

Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző 

8. Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal első negyedéves 

költségvetésének teljesítéséről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

MÁJUS 

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a 2012. év értékelése 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: körzeti megbízott 

2. Beszámoló a Polgárőrség 2012. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: Bárándi Polgárőrség képviselője 

3. Beszámoló: 

a. a TÁMASZ 2012. évi működéséről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője 

b. Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi működéséről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár vezetője 

c. Orvosi Ügyelet 2012. évi működéséről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Meghívott: Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 

JÚNIUS 

1. Beszámoló az Általános Iskola 2012. évi működéséről  

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester  

Meghívott: Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Raffay Lajos 

Tagiskolája igazgatója 



2. Beszámoló a Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működésével 

kapcsolatos elszámolásról, a bevételek és kiadások teljesüléséről 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

3. Beszámoló az Óvoda 2012. évi működéséről  

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester  

Meghívott: Bárándi Tagóvoda vezetője 

4. 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 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

2. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. 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 2014. évre  

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

NOVEMBER 

1. Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása

  

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester  

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

Meghívott: könyvvizsgáló 

2. Az Önkormányzat és intézményei 2012. 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. 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása  

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester  

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

Meghívott: könyvvizsgáló 

5. Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 

Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző 



DECEMBER 

1. 2014. évi bérleti, használati díjak meghatározása 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

2. 2014. évi munkaterv előkészítése  

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

3. 2014. évi közszolgáltatási díjak meghatározása  

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 


Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Dr. Kiss Gyula jegyző 
4. napirendi pont 
Mezőőrség felállításával kapcsolatos kérdéskör 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Elmondja, hogy december 19.-én volt egy gazdafórum. A résztvevők közül a többség szeretné 
a mezőőrség felállítását egy fő mezőőr alkalmazásával. A mezőőrség külterületi rendőrségnek 
is nevezhető. A törvény konkrétan meghatározza, hogy két költségvetési forrásból lehet 
finanszírozni, mezőőri járulékból és állami támogatásból. Közalkalmazotti jogviszonyban kell 
foglalkoztatni. Költség tényezőit kiszámolta a település külterületeire vonatkoztatva 
árajánlatok alapján, nagyjából 650 Ft-os földjárulék összegre lehet számítani. A szolgálattal 
kapcsolatosan más források alapján pozitívumokat tud elmondani. Javasolja a képviselő- 
testületnek a mezőőrség felállítását. Kérdésként felteszi van-e a Képviselő- testületnek 
szándékában a mezőőrség létrehozása?  
Papp László Csaba képviselő 
Mind a két dologban érintett erről az oldalról. A gazdafórumon a résztvevői kör nem 
reprezentálta a gazdákat. Az ott elhangzott vélemények egyáltalán nem biztos, hogy 
reprezentálják a teljes gazdatársadalom véleményét. Az összeg ki lett vetítve az összes 
földterületre, a legelőről nem tudnak elvinni semmit. Nagymértékben növeli meg például a 
birkatartó gazdáknak a költségét. El kell különíteni azt az értéket, ami a szántón vagy a 
legelőn keletkezik, mert ott nincs nagy érték. Azt az elgondolást támogatná, hogy ebben ne 
döntsenek, hanem előtte nyilatkozzanak a nagygazdák írásban hogy javasolják-e vagy sem. 
Ő ezt most nem támogatja.  
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Lehetősége mindenkinek volt arra, hogy részt vegyen a gyűlésen. A képviselőknek nem 
kötelessége figyelembe venni semmilyen reprezentatív jelleget, a Képviselő- testület határoz 
arról, hogy létrehozza-e a mezőőrséget vagy sem. Vannak olyan rendeletek, amelyek 
megkülönböztetik a szántó területeket a legelőktől. Arányaiban más járulékú földjárulékot 
határoznak meg. Ezt megfontolás tárgyává lehet tenni. 
Kiss Gyuláné képviselő 



Örül a gondolatnak. Szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy egy ember el tudja-e látni 
hatékonyan ezt a feladatot. Egyértelműen azt gondolta csak a szántóra vonatkozik ez. Az elv 
jó de kellene ezt még körbejárni. Nagy kiadást képez egy gazdálkodónál.  
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
A fórum meghirdetése hol történt?  
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Interneten, hirdetőtáblán és személyesen is lettek kiküldve meghívók a nagyobb gazdáknak.  
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 
Vannak olyan területek, amit nem lehet megközelíteni, hogy megy ki az őr? Véleménye 
szerint egy ember nem tudja ellátni.  
Erdős Zsolt képviselő 
Támogatja a kezdeményezést, de tart attól, hogy egy ember nem tudja ellátni ezt a feladatot. 
Technikai jellegű kérdések merültek e fel ezen a fórumon? Munkaideje hogy lesz beosztva?  
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Betakarítás idejében nem nyolc órában lesz kint, hanem többen. Nemcsak külterületeken, 
hanem belterületeken is elláthat feladatokat.  
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Az önkormányzatnak is ugyanúgy fizetni-e kell? 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Nincs különbségtétel. Felteszi a kérdést ki az aki támogatja az előterjesztésben foglaltakat? 
Azt javasolja, legyen egy névszerinti szavazás.  
Dr. Kovács Miklós polgármester:   igen 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:  igen 
Kiss Gyuláné képviselő:    tartózkodik 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:  nem 
Erdős Zsolt képviselő:    igen 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő:  igen 
Papp László Csaba képviselő:  nem 
Ennek eredményeként a testület 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 

13/2013.(I. 29.) számú Képviselő- testületi határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község 
közigazgatási területén található termőföldek őrzését és 
védelmét mezei őrszolgálat útján kívánja ellátni, ennek 
érdekében mezei őrszolgálatot lé tesí t 1fő mezőőr 
foglalkoztatásával. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mezőőri szolgálat 
nyilvántartásba vételéhez és működéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester 




1/2013.(I. 29.) számú Képviselő- testületi rendelet: 

Báránd Község Önkormányzat 
Képviselő - testületének 

1/2013.(I.29.) KT rendelete 
a mezei őrszolgálatról 

Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. 
pontja alapján kapott felhatalmazás, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a 
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16.§ és 19.§-ban 
foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ 

A rendelet területi, személyi hatálya 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Báránd Község közigazgatási területéhez tartozó 
termőföldekre. (szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas) 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az erdőművelési ágú területekre, védett természeti 
területekre és értékekre, halastavakra. 

(3) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt földterületek tulajdonosaira, 
földhasználóira terjed ki. 

(4) A rendelet személyi hatálya kiterjed a 1§ (1) bekezdésben jelölt földterületek 
tulajdonosaira, földhasználóira, akár természetes személyek, jogi vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: tulajdonos). 

2.§ 

A mezei őrszolgálat 

(1) Báránd Községi Önkormányzat a község közigazgatási területén található termőföldek 
őrzését és védelmét mezei őrszolgálat útján kívánja ellátni, ennek érdekében mezei 
őrszolgálatot létesít. 

(2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 1(egy) főben állapítja meg. 

(3) A mezei őrszolgálatot a mezőőr látja el, a 29/1998.(IV. 30.) FM rendeletben, valamint 
1997. évi CLIX. Tv. 23.§-26.§-ában foglaltak szerint és feladatát az abban foglaltaknak 
megfelelően végzi. 

(4) A Képviselő-testület (továbbiakban: fenntartó) a mezei őrszolgálatot fenntartja, feladatait 
meghatározza és a munkáltatói jogokat gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat a 
Polgármester gyakorolja. A jegyző segítséget nyújt a mezőőrök számára a jogviszonyukkal és 
az ellátandó feladataikkal kapcsolatosan felmerülő eljárási és anyagi jogi kérdések 
tisztázásában. 

(5) A mezőőrök foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben foglaltak szerint történik. 

3.§ 



A mezőőrök jogai és kötelezettségei 

(1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles 

a. az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt 
személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület 
elhagyására felszólítani, 

b. azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó 
jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve 
az abban tartózkodókat igazoltatni, 

c. azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének 
jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni, 

d. a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, 
terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi 
rendőri szervnek átadni, e. a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a 
tulajdonosnak átadni. 

(2) A mezei őrszolgálat együttműködik a rendőrséggel, a működési területén lévő 
vadásztársaságokkal, illetve munkája során a polgárokkal és az egyéb civil egyesületekkel jó 
viszonyt alakít ki. 

4.§ 

Mezőőri járulék mértéke, fizetésének módja 

(1) Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a 
földhasználó, illetőleg a földtulajdonos által fizetett mezőőri járulékból, valamint a központi 
költségvetésben e célra biztosított hozzájárulásból fedezi. 

(2) A mezőőri járulék mértékét a fenntartási és működési kiadások, illetve az állami 
hozzájárulás változásainak figyelembevételével évenként kell megállapítani. 

(3) A mezőőri járulék mértéke 2013-ben hektáronként 700 Ft/év. 

(4) A mezőőri járulékot a kötelezett két egyenlő részletben, minden év március 15-ig és 
szeptember 15-ig fizetheti be kamatmentesen az önkormányzat költségvetési számlájára 
csekken vagy közvetlen átutalással. 

(5) A mezőőri járulékokat elkülönített számlán kell kezelni, az így befolyt összeg a mezei 
őrszolgálat fenntartásával kapcsolatos költségek fedezetére fordítható. 

5.§ 

Járulékfizetés keletkezése, megszűnése 

(1) A járulékfizetési kötelezettség 1.§. (1) bekezdésében meghatározott ingatlan 
használatbavétele, illetve a tulajdonjog keletkezését követő év első napján keletkezik, tehát a 
járulékfizetés alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan használója, ennek hiányában 
az ingatlan tulajdonosa. 

(2) A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a 
használó személye, illetve a tulajdonjog megszűnik. 



(3) Amennyiben az őrzött ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonosok által írásban 
megkötött megállapodásban kijelölhetik a járulékfizetés alanyát. Megállapodás hiányában a 
tulajdonosoknak a tulajdoni hányadaik alapján kell a járulékot megfizetni. 

(4) Amennyiben a mezőőri járulék fizetésére kötelezett személyében változás következik be, 
köteles a változást nyilvántartásba vétel céljából 15 napon belül bejelenteni a Polgármesteri 

Hivatalban. 

(5) A Polgármesteri Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban 
ellenőrizni, illetve kérheti a használói jogot biztosító szerződés, megállapodás bemutatását. 

(6) Járulék fizetésére kötelezett földterület tulajdonjogának, illetve használói jogának 
elhallgatása, illetve valótlan adatok közlése esetén a tulajdonos a mezőőri járulékot fizetési 
kötelezettségének keletkezéséig visszamenőleg köteles megfizetni. 

6. § 

(1) A rendelet 2013. Február 1-jén lép hatályba. 
Báránd, 2013. január 29. 
Dr. Kovács Miklós       Dr. Kiss Gyula 
polgármester        jegyző 
Jelen rendeletet kihirdetem: 

Dr. Kiss Gyula 
jegyző 

5. napirendi pont 
SZMSZ módisítása 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.  
Dr. Kiss Gyula jegyző 
A 9/2011-es Képviselő- testületi rendelet módosítása szükségessé vált mivel január elsejétől 
életbe léptek jogszabályok. A módosítások a jogszabálynak megfelelő szöveget tartalmazzák.  
Dr. Kovács Miklós polgármester 
A testület részéről a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem érkezett, így szavazásra 
kérte a testület tagjait. A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
2/2013.(I. 29.) számú Képviselő- testületi rendelet: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testületének 
2/2013.(I.29) KT rendelete, Báránd Község Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 
9/2011.(IX.27) KT rendelet módosításáról 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy a helyi közügyek 
intézése, a helyi közhatalom gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körű nyilvánosságot 
teremtve történjen, valamint, hogy a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának 
megfelelő kereteket biztosítson, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés d) pontjában biztosított 



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

1.§ 
A Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: 
SZMSZ) preambulumának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy a helyi közügyek 
intézése, a helyi közhatalom gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körű 
nyilvánosságot teremtve történjen, valamint, hogy a helyi hatalom önkormányzati típusú 
gyakorlásának megfelelő kereteket biztosítson, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés d) 
pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 53.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

2.§ 
Az SZMSZ 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-
testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, továbbá társulásai látják el. 

3.§. 
Az SZMSZ 2.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

- a rendeletalkotás; 
- szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által 
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 
- a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 
- a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más 
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, 
átadása; 
- önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 
abból történő kiválás; 
- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 
- intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
- közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 
- eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 
- a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 
- állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 
- a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással 
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 
- az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő 
egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 
- a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 
- területszervezési kezdeményezés; 
- amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 

4.§ 



Az SZMSZ 13.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A képviselő-testület ülését a polgármesternél előterjesztett indítvány alapján a 

polgármesternek tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni: 
 a) a polgármester, 
 b) a képviselők egynegyedének, 
 c) a képviselő-testület bizottságának indítványára,  

d) a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó 
indítványára, valamint 

 d) az önkormányzat által fenntartott és felügyelt intézmény vezetői 
kezdeményezésére, amennyiben pályázat benyújtásának feltétele a fenntartó döntése, 
nyilatkozata. 

5.§ 
Az SZMSZ 13.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A polgármester az ülés összehívásakor meghatározza az összehívás indokát, időpontját, 
helyszínét és napirendjét. 

6.§ 
Az SZMSZ 16.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt 
– két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben – az Mötv. 42. §-ban 
meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-
testületet a következő ülésen tájékoztatja. 

7.§ 
Az SZMSZ 34.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, 
valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) 
kérdések tekintetében. 

8.§ 
Az SZMSZ 37.§ a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
a) az Ötv. és az Mötv. alapján: 

- a rendeletalkotáshoz; 
- az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, a 
törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, vezetői megbízáshoz; 
- önkormányzati társulás létrehozásához, megszüntetéséhez, abból történő kiváláshoz, 
a társulási megállapodás módosításához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez 
való csatlakozáshoz, abból történő kiváláshoz; 
- megállapodáshoz külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, abból történő kiváláshoz; 
- intézmény alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez; 
- az önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a 
méltatlanság megállapításához, a képviselői megbízás megszűnéséről való döntéshez; 
- a képviselő-testület az önkormányzat vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az 
általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené; 
- ha képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, 
minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását; 
- annak kezdeményezéséhez, hogy az Országgyűlés a települést a területével határos 
másik megye területéhez csatolja át; 



- a polgár mester elleni Ötv. 33/C.§ szerinti kereset benyújtásához. 
- az ismételt tárgyalásról való döntéshez, ha a polgármester a képviselő-testület 
döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja és ugyanazon ügyben – a 
képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint az Mötv. 70. § (1) bekezdésében 
meghatározott ügyben hozott döntése kivételével – egy alkalommal kezdeményezi az 
ismételt tárgyalást. 

9.§ 
Az SZMSZ 49.§ alábbiak szerint módosul: 
A rendeletet a megalkotást követő napon a jegyző köteles felterjeszteni a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának 
törvényességi ellenőrzés végett. 

10.§ 
Az SZMSZ 56.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza: 

- a testületi ülés helyét; 
- időpontját; 
- a megjelent önkormányzati képviselők nevét; 
- a meghívottak nevét, megjelenésük tényét; 
- a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; 
- az előterjesztéseket; 
- az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, 

továbbá az ülésen elhangzottak lényegét; 
- a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; 
- a döntéshozatalban résztvevők számát; 
- a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát; 
- a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; 
- a szavazás számszerű eredményét; 
- a hozott döntéseket 

11.§ 
Az SZMSZ 59.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A polgármester az Mötv. által meghatározott kereteken belül látja el feladatait és gyakorolja 
önkormányzati és hatósági hatásköreit. 

12.§ 
Az SZMSZ 61.§ d) pontja az alábbiak szerint módosul: 
d) amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit 

sértőnek tartja, ugyanazon ügyben – a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, 
valamint az Mötv. 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése 
kivételével – egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. 

13.§ 
Az SZMSZ 61.§ az alábbiak szerint egészül ki: 
e) amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 

miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a 
polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben – az 
Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat. A polgármester a 
döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. 

f) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 42. §-ban 
meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, 
halaszthatatlan – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – a képviselő-
testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. 



g) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a 
forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

14.§ 
Az SZMSZ 62.§ az alábbiak szerint módosul: 

- kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottság összehívását, 
- felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-

testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit; a felfüggesztett 
döntés hatályban tartásáról a képviselő-testület soron következő ülésén határoz, 

15.§ 
Az SZMSZ 63.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A polgármester az államigazgatási feladatait, hatáskörét a (Mötv. 67.§) a polgármesteri 
hivatal közreműködésével látja el. 

16.§ 
Az SZMSZ 63.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A polgármester 
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri 

hivatalt; 
b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatal, 

feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában; 

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a 
jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére; 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; 
g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében. 
17.§ 

Az SZMSZ 68.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: 
A polgármester a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, 
egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre. 

18.§ 
Az SZMSZ 70.§ az alábbiak szerint módosul: 
(1) A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. 
(2) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. 
(3) A jegyző: 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati 
hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében 
c) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 
d) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 
e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

19.§ 
Az SZMSZ 71.§ az alábbiak szerint módosul: 



1.A jegyző önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai: 
a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
b) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület 
bizottságának ülésén; 
c) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, 
ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; 
d) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; 
e) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 
f. gondoskodik a testületi ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről, 
g. rendszeresen tájékoztatja a testületeket az önkormányzatot érintő 

jogszabályokról, 
h. gondoskodik az önkormányzati rendelet-tervezetek szakmai előkészítéséről. 

(2) A jegyző egyéb feladatai: 
a. szervezi, összehangolja a polgármesteri hivatal munkáját, 
b. részt vesz az ügyfélfogadás megszervezésében, 
c. ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási 

feladatokat, hatásköröket. 
20.§ 

Az SZMSZ 72.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt 
hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

21.§ 
Az SZMSZ 83.§. alábbiak szerint módosul: 
A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és 
határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a 
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

22.§ 
Az SZMSZ 86.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A bizottsági döntéshozatalból való kizárást az Mötv. 60.§ rendelkezései szabályozzák. 

23.§ 
Az SZMSZ 87.§ az alábbiak szerint módosul: 
1. A bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 
jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt napon belül 
köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak. 

2. A bizottság működésének feltételeit a jegyző köteles biztosítani. 
24.§ 

Az SZMSZ 88.§ az alábbiak szerint módosul: 
A polgármester az Mötv. 61.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján felfüggesztheti a bizottság 
döntésének végrehajtását. 

25.§ 
Az SZMSZ 89.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 



A képviselő-testület feladatai hatékonyabb, gazdaságosabb, célszerűbb megoldása 
érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének k) pontjának, az Mötv. IV. fejezet 
rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével 
szabadon társulhat. 

26.§ 
Az SZMSZ 108.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon (Mötv. 110.§ (2)), amelyet a többi 
vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére az éves zárszámadáshoz csatolt –az Áht. 91.§ (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott -vagyonkimutatás az Önkormányzat és intézményei saját vagyonának 
adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be. 

27.§ 
Az SZMSZ 108.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A képviselő-testület a törzsvagyon 

- forgalomképtelen, 
- és a korlátozottan forgalomképes 
vagyontárgyairól való rendelkezést külön rendeletben (4/2012.(II.28) KT rendelet) 
szabályozza. 

28.§ 
Az SZMSZ 109.§ az alábbiak szerint módosul: 
A helyi önkormányzatot – az Mötv.-ben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a 
jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg 
terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. 

29.§ 
Az SZMSZ 112.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Az önkormányzat intézményeinek pénzügyi ellenőrzéséről, függetlenített belső ellenőrrel 
gondoskodik a képviselő testület. 

30.§ 
Az SZMSZ 112.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Az önkormányzat belső ellenőrzésének feladta az Áht. 70.§-ban meghatározott tevékenység. 
A jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert 
működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles 
gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi 
belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése 
keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 

31.§ 
Az SZMSZ 121.§ az alábbiak szerint módosul: 
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 45-51.§.-aiban foglalt 
rendelkezések az irányadók. 

32.§ 
Az SZMSZ 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
1. sz. melléklet 

Átruházott hatáskörök jegyzéke 




Polgármesterre: 

- településfejlesztéssel és település-rendezéssel, továbbá a környezet épített és 
természetes elemeinek védelmével kapcsolatos önkormányzati helyi döntések és 
vélemények előkészítése, végrehajtásának megszervezése, 

- az önkormányzat egy havi bérköltségét meg nem haladó hitelfelvételről szóló 
döntés, 

- dönt a célhoz nem kötött forrásai betétéként történő elhelyezéséről, az állami 
hozzájárulás kivételével, 

- az önkormányzat pénzeszközeiből vásárolhat a törvényi feltételeknek megfelelő 
típusú értékpapírt, 

- dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről, 
- indokolt esetben – a költségvetési címeken belül előirányzat átcsoportosítási jogkört 

gyakorol – az általános tartalékra is kiterjedően – azzal a feltétellel, hogy az 
átcsoportosítás nem csökkentheti az önállóan gazdálkodó intézmények 
előirányzatait, nem veszélyeztetheti az önkormányzat által kötelezően ellátandó 
feladatokat, egy adott feladatra történő átcsoportosítás nem haladhatja meg a fél 
millió forintot, 

- évenként tájékoztatja a település lakosságát a beszedett adó összegéről, 
- meghatározza a nevelési-oktatási intézmények nyitva tartásának rendjét és 

gondoskodik annak közzétételéről, 
- gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, 

értékesítésével vagy megsemmisítésével, továbbá az emberre egészségügyi 
szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető 
betegségek tüneteit mutató vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás 
nélküli kiírtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

- halasztást nem tűrő esetben a helyi rendeletben szabályozottak szerint egyszeri 
átmeneti segélyt állapít meg, 

- gondoskodik az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezéséről, 
- gondoskodik a település belterületén a – külön jogszabályban meghatározott – 

növényvédelmi feladatok ellátásáról és ellenőrzéséről, 
- ellátja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, 
- jogosult önállóan 10.000 eFt összegig rövid lejáratú működési célú hitel felvételére, 

az önkormányzatnál és irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél fellépő 
esetleges átmeneti finanszírozási feszültségek megoldására 

- kötelezettséget vállalhat a már benyújtott és nyertes pályázatok önrészére és a 
támogatott forrás erejéig a két költségvetési rendelet módosítása között eltelt 
időszakban azzal, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az 
előirányzatot abba beépíti. 

33.§ 
Az SZMSZ 2. számú melléklet II. fejezet 1. pont 3. bekezdés 3. mondata az alábbiak szerint 
módosul: 

• az ellenőrzési feladattal megbízott belső ellenőr,  
34.§ 

Az SZMSZ 2. számú melléklet IV. fejezet III. pont 2). bekezdésének rendelkezései hatályon kívül 
helyezésre kerülnek. 

35.§ 
Az SZMSZ 2. számú melléklet IV. fejezet III. pont 3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Szociálpolitikai feladatok: 



A Szociális törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és 
természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, 
polgármesteri illetve bizottsági határozatok végrehajtása.-(átmeneti segély, rendszeres 
szociális segély, közgyógyellátás, temetési segély, lakásfenntartási támogatás 
vonatkozásában)  

 Megelőlegezett támogatások központi költségvetésből történő visszaigénylése. 

 Méltányossági közgyógyellátás megállapítása. 
36.§ 

Az SZMSZ 2. számú melléklet IV. fejezet III. pont 4) bekezdése az alábbiak szerint módosul 

Gyám- és gyermekvédelmi feladatok: 

 Gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és 
természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, a 
határozatok végrehajtása (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás vonatkozásában, 
gyermekvédelmi kedvezmény) 

 Kiskorúak családjogi ügyeinek jogszabályban meghatározott nyilvántartása. 

 Külön jogszabályban meghatározott esetekben ügygondnok, eseti gondnok 
kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása. 

Környezettanulmány készítése. 
36.§ 

Az SZMSZ 2. számú melléklet IV. fejezet „A Polgármesteri Hivatal felépítése” pontjában foglalt 
hivatali köztisztviselői létszám 7-re változik. 

37. § 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti. 

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

Dr. Kiss Gyula 
jegyző 

6. napirendi pont 
Képviselő- testületi ülések online közvetítése 
Dr. Kovács Miklós polgármester 



Előterjesztette a napirendi pontot. Egyre több lakossági megkeresés érkezik, hogy szeretnének 
hiteles tájékoztatást kapni a testületi ülésekről. A Báránd honlapon ezt teljesen ingyenesen 
elérhetővé lehet tenni.  
Kiss Gyuláné képviselő 
Mennyi lesz ennek a költsége? Ki fogja készíteni a felvételeket? 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
3000 Ft-nyi beruházás szükséges. A felvételeket senki nem készíti, be lesz állítva egy kamera. 
Vágatlanul kerül fel az internetre, a zárt üléseket kivéve. Teljes testületi anyagot szeretnénk 
közzé tenni, mert abból lehet teljesen hitelesen tájékozódni.  
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Az idősebb emberekhez nem fog eljutni, de támogatja. 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
A csatorna biztosítása továbbra is megvan, Báránd Tv hálózatán keresztül lehet közvetíteni. 
Papp László Csaba képviselő 
Régebben a kész műsort meg lehetett venni cd-n. 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Azért van erre szükség mert, a lakosok nem első kézből kapják a tájékoztatást, és ez a 
tájékoztatás sok esetben félresiklik. A leghitelesebb, ha mindenki első kézből hallja.  
Dr. Kovács Miklós polgármester 
A testület részéről a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem érkezett, így szavazásra 
kérte a testület tagjait. Megkérdezte ki az, aki egyetért a Képviselő- testületi ülések online 
közvetítésével és támogatja? A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

14/2013.(I. 29.) számú Képviselő- testületi határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy 2013. február 01. napjától a Képviselő-testületi üléseket 
videó formátumban saját úton rögzíti, s azokat a lakosság 
számára vágatlan formátumban a település honlapján közzéteszi. 
Felkéri a polgármestert, hogy a rögzítés feltételeiről 
gondoskodjon. 
Határidő:  2013. február 1. 
Felelős:  Dr. Kovács Miklós polgármester 

7. napirendi pont 
Közvilágítás kiépítése 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy az E.On-tól kértek egy árajánlatot.  
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő 
Lakossági kérés volt?  
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Kötelező közfeladat. Külön keretet erre nem tudunk elkülöníteni, esetleg a döntést 
elhalasztani a költségvetés elfogadásáig. 



Papp László Csaba képviselő 
El kell napolni a döntést míg a pénzügyi helyzetünket nem látjuk.   
Dr. Kovács Miklós polgármester 
A testület részéről a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem érkezett, így szavazásra 
kérte a testület tagjait. Megkérdezte ki az, aki egyetért azzal, hogy elhalasszuk a költségvetés 
elfogadásáig? A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 

15/2013.(I. 29.) számú Képviselő- testületi határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Báránd, Bocskai utcán történő közvilágítás bővítésével 
kapcsolatos döntését elhalasztja és a 2013. évre szóló 
költségvetés elfogadásával egyidejűleg hozza meg. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Kovács Miklós polgármester 

8. napirendi pont 
Lakcímnyilvántartással kapcsolatos rendelet hatályon kívül helyezése 
Dr. Kiss Gyula jegyző 
A jogszabályi változásokra tekintettel szükségessé vált az 1/2010.(II.15.) KT rendelet 
hatályon kívüli helyezése. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő 
Mi változik a korábbi lakcímbejelentéshez? 
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Ugyanaz maradt. Összeszedte a jogszabályi rendelkezéseket. Voltak olyan részei a 
rendeletnek, ami m2/főt határozott meg, ez megszűnik. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Bejelentkeznek-e az emberek? 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Kötelesek bejelentkezni.  
A testület részéről a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem érkezett, így szavazásra 
kérte a testület tagjait. A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 

3/2013.(I. 29.) számú Képviselő- testületi rendelet: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 

3/2013. (I.29) KT rendelete, 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testületének, a polgárok lakcímbejelentéséről 

szóló 
1/2010.(II.15) KT rendeletének hatályon kívül helyezéséről 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikkének (2) 
bekezdése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi. CLXXXIX. 
törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a polgárok 
lakcímbejelentéséről szóló 1/2010.(II.15) KT rendeletének hatályon kívül helyezéséről a 
következőket rendeli el: 



1.§ A Rendelet 2013. február 1. napjától hatályát veszti. 

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

Dr. Kiss Gyula 
jegyző 

   
k.m.f 

Dr. Kovács Miklós       Dr. Kiss Gyula 
       polgármester                       jegyző 

Erdős Zsolt 
képviselő 


