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2014. 02. 26-i  rendes nyílt üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárky-Kodak András (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  hét  fővel  határozatképes.
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 7 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  7  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

18/2014.(II. 26.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. a 2014. évre szóló költségvetés megtárgyalása
2. Báránd Község Önkormányzat Képviselő–testületének a mezei 
őrszolgálatról 1/2013.(I.29.) KT számú rendeletének módosítása
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 13/2013. (VIII.29) KT rendelete a 
közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésének 
jogkövetkezményeiről szóló rendeletének módosítása
5. Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető 
használatának rendjéről szóló 10/2007.(V.23) KT számú rendelet 
módosítása
6. RNÖ együttműködési megállapodás felülvizsgálata
7. Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése
8. Árajánlat közvilágítás bővítésére
9. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  választani.  A  szokásrend  szerint
Mosdóczi Tibor képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A  testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

19/2014.(II. 26.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Mosdóczi Tibor 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Mosdóczi Tibor képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az  elmúlt  testületi  ülés  óta  eltelt  határozatok  végrehajtásáról  tájékoztatja  a  Képviselő-
testületet. Ebben az évben több rendkívüli ülés volt, az ott hozott határozatokról még nem
történt beszámoló. Négyszer ülésezett a testület a mai napig rendkívüli ülések keretében. Első
sorban a költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatalát jelentette. A legelső Képviselő-
testületi  ülésen  határozott  a  testület  arról  hogy  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
dolgozói  létszámát  1 fővel  bővíti.  A polgárőrség  épületének felújításával  kapcsolatosan is
döntést  hozott  a  Képviselő-  testület.  A jelzálogjog  kérdésével  kapcsolatosan  hozott  egy
feltételes  hatályú  határozatot.   Megérkezett  az  állásfoglalás,  a  jelzálogjog  bejegyzés
megtörténhet. Ezt követően a Képviselő- testület rendeletmódosításokat is végrehajtott, ezek a
jogszabályi  megfelelések  okán  kerültek  bevezetésre.  Februári  ülésünkön  egy  pályázattal
kapcsolatos döntés született a Képviselő- testület előtt, a mely a konyha épületének felújítását
tartalmazta, az ehhez szükséges önerőt a Képviselő- testület elkülönítette. A pályázat beadási
határideje február 14 volt, ez meg is történt, a Magyar Államkincstár ezt be is fogadta. Ezt
Követő  ülésen  a  Bárándi  Bölcsőde  szakmai  programjával  kapcsolatosan  történt  egy
határozathozatal,  amely  az  utolsó  lépcsőfok  volt  a  működési  engedély  kiadásához.
Hiánypótlás  keretében  volt  szükséges  az  ez  évi  jogszabályi  változások  okán  a  szakmai
program módosítása. Bízik benne, hogy rövid időn belül a működését megkezdi a bölcsőde. 
Tekintettel arra, hogy a mai nap egy közmeghallgatásra is sor kerül, ott szeretne egy bővebb
beszámolóval élni. 

1. napirendi pont
A 2014. évre szóló költségvetés megtárgyalása

Dr. Kovács Miklós polgármester
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Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Összefoglalja a 2014. évi költségvetés mind előirányzati,  bevételi  és kiadási oldalon is. A
2014-es  költségvetés  519 935 000  Ft.  költségvetési  bevétellel  és  ehhez  igazodó  azonos
költségvetési  kiadással  számol  2014.  évben.  A  főbb  bevételi  forrásokat  tekintve  az
intézmények 5% -os díjemelkedés került betervezésre. Központi bevételek, adóbevételek az
elmúlt évek arányos teljesítéséhez igazodóan kerültek tervezésre. A település üzemeltetéshez
ill.  a  működés  biztosításához  szolgáló  feladatfinanszírozások  alakulását  tekintve
elmondhatjuk a működést biztosító források növekedtek, a település üzemeltetésére fordítható
összegek részben növekedtek részben csökkentek. A köznevelési feladatok vonatkozásában
kiegészítő  támogatásra  lesz  ezen  a  területen  szükség.  ugyanez  érvényesül  a  kulturális
feladatok  ellátása  vonatkozásában.  Szociális  és  gyermekjóléti  feladatok  vonatkozásában
többletfinanszírozást  kap  az  önkormányzat.  Kiadások  vonatkozásában  megemlíti,  hogy
felhalmozási és tőke jellegű kiadásaik két területen fognak érvényesülni. Működési kiadásaik
vonatkozásában a minimálbéremelkedés a szakképzettek és szakképzetlenek vonatkozásában
bérkompenzációt  igényel.  Köznevelési  törvény  és  a  vonatkozó  jogszabályok  alapján  a
pedagógusok  jelentős  béremelésben  részesültek.  2014-es  évre  1,5  millió  Ft  tartalék
betervezését  is  foganasította  az  önkormányzat.  Megállapíthatjuk,  hogy  az  önkormányzat
forráshiánya az előző évihez képest csökkent. 

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő rendeletet:

3/2014.(II. 26.) KT rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014 (II.26.) számú rendelete

az önkormányzat és intézményei  2014. évi költségvetéséről 

Báránd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.cikk  (2)  bekezdésének
felhatalmazása  alapján,  az  Alaptörvény  32.cikk  (1)  bekezdés  f)  pontjában  meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

 A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

     519.935 e Ft Költségvetési bevétellel
     519.935 e Ft Költségvetési kiadással

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

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

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

(5)  A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  tárgyévi  –finanszírozási  műveletek  és  az  előző  évi
pénzmaradvány nélküli-összesített  bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési
hiány összegét 7.948 e Ft-ban állapítja meg.

 A működési célú költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező működési hiány
összege 7.948 e Ft, melynek finanszírozására kiegészítő támogatást igényel az önkormányzat.

3. § A költségvetés részletezése

(1)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:

519.935 e Ft bevétel
519.935 e Ft kiadás

Ezen belül: 
a) működési célú bevételt 508.480 e Ft-ban

kiegészítő támogatást     7.948 e Ft-ban

b) működési célú kiadásokat 516.428 e Ft-ban 
 ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait 291.418 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat   52.623 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 123.889 e Ft-ban
- a szociális és egyéb juttatásokat   46.998 e Ft-ban
- általános tartalék    1.500 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt    900 e Ft-ban
 finanszírozási bevételt 2.607 e Ft-ban

d.) a felhalmozási célú kiadást: 3.507 e Ft-ban 
 ebből: 

- a beruházások összegét 2.707 e Ft-ban 
- a felhalmozási célú pénzeszközátadást    800 e Ft-ban 

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület költségvetési szerveinek létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- Közös Önkormányzati Hivatal   14 fő
- Önkormányzat 196 fő
 ebből közfoglalkoztatott 183 fő

  - Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár    2 fő
  - Bárándi Napsugár Óvoda  13 fő

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

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

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

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

(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.

(5)Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az
éves  eredeti  kiadási  előirányzatának 10%-át,  vagy a  150 millió  forintot,  és  a  tartozását  egy
hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél
önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési
szerv az  általa  elismert  tartozásállomány tekintetében – nemleges adat  esetén is  –  havonta  a
tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője
részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

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

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

5. § Az előirányzatok módosítása

(1)  Az  önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak  módosításáról,  a  kiadási  előirányzatok  közötti
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

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

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

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

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

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

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)  A költségvetési  szervek  rendeletben  meghatározott  bevételi  és  kiadási  előirányzatai  felett  az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
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(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal
és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb
előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

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

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

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

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Báránd, 2014. február 26.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
Jegyző
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1.sz. melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

Báránd Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetésének összevont mérlege

Bevételek e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím 2013. évi

eredeti
2014. évi terv

1. I. Önkorm. működési bevételei 
(2+3+4) 48.774 46.999

2. Közhatalmi bevételek 13.260 14.460

2.1 Helyi adók 12.800 12.800

2.2 Illetékek

2.3 Bírságok,díjak. pótl. 400 400

2.4 Egyéb fiz. köt.bev. 60 1.260

3. Int. műk.bev.. 30.714 27.739

3.1 Szolgáltatások 6.015 8.013

3.2 Bérleti díj 2.045 1.904

3.3 Térítési díj 15.880 11.619

3.4 ÁFA 5.912 5.298

3.5 Egyéb műk.bev. 862 905

4. II. Átengedett közp. adók 4.800 4.800

5. III. Támogatások, kieg. 136.727 208.220

5.1 Norm.tám. 126.937 199.978

5.2  Kieg.tám 9.790 7.948

5.3 Központosított tám. 294

6. IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről 125.780 251.816

6.1 Működési tám. ÁH belülről 125.780 251.816

6.1.1 Tb-től átvett 5.996 6.060

6.1.2 Eu fej ei.. átvett 20.889

6.1.3 Egyéb műk. tám. 98.895 245.756

7. V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8. VI. Felhalm.célú bev. 700 900

9. VIII Finanszírozási bevételek 19.318 12.000

10. Bevételek összesen: 331.299 519.935
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Báránd Községi Önkormányzat
2014.évi költségvetésének összevont mérlege

Kiadások e Ft-ban
Sz. Kiadási jogcím 2013. évi

eredeti
2014. évi terv.

1. I.Működési költségvetés kiadásai 323.813 514.928

1.1 Személyi juttatások 132.560 291.418

1.2. Szociális hozzájárulási adó 26.183 52.623

1.3 Dologi kiadások 100.610 123.889

1.4 Egyéb működési célú kiadások 64.460 46.998

szociális, rászorultság jellegű kiad. 59.052 43.078

műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül 4.958

műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl 450 3.920

2. II. Felhalmozási költségvetési 
kiadások

7.486 3.507

2.1 Beruházások 2.000 2.707

2.2 Egyéb felhalmozási kiadások 5.486 800

-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre 5.486

3. III. Általános tartalék 1.500

4 Költségvetési kiadások összesen: 331.299 519.935

1/a. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

Báránd Községi Önkormányzat

Bevételek e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím eredeti terv

1. I. Önkorm. működési bevételei (2+3) 38.337 41.534

2 Közhatalmi bevételek 13.200 14.400

2.1 Helyi adók 12.800 12.800

2.2 Illetékek

2.3 Bírságok,díjak. pótl. 400 400

2.4 Egyéb fiz. köt.bev. 1.200

3 Int. műk.bev.. 25.137 27.134
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3.1 Szolgáltatások 1.560 7.850

3.2 Bérleti díj 2.045 1.504

3.3 Térítési díj 15.880 11.619

3.4 ÁFA 4.790 5.256

3.5 Egyéb műk.bev. 862 905

4. II. Átengedett közp. Adók 4.800 4.800

5. III. Támogatások,kieg. 136.727 208.220

5.1 Norm.tám. 126.937 199.978

5.2 Kieg.tám 9.790 7.948

5.2 Közp.tám. 294

6. IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről 125.780 249.093

6.1 Működési tám. ÁH belülről 125.780 249.093

6.1.1 Tb-től átvett 5.996 6.060

6.1.2 Eu fej. ei., átvett 20.889

6.1.3 Egyéb műk. tám. 98.895 243.033

7. V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8. VI. Felhalm.célú bev. 700 900

9. VIII Finanszírozási bevételek 18.238 10.129

10. Bevételek összesen: 319.782 514.676

Báránd Községi Önkormányzat

Kiadások e Ft-ban
S
z.

Kiadási jogcím 2013.évi terv.

1. I.Működési költségvetés kiadásai 264.793 396.323

1.1 Személyi juttatások 99.828 213.476

1.2. Szociális hozzájárulási adó 18.211 32.402

1.3 Dologi kiadások 82.294 103.447

1.4 Egyéb működési célú kiadások 64.460 46.998

 - szociális, rászorultság jellegű kiad. 59.052 43.078

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül 4.958

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl 450 3.920

2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások 7.486 3.507
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2.1 Beruházások 2.000 2.707

2.2 Egyéb felhalmozási kiadások 5.486 800

3. Általános tartalék 1.500

3. Költségvetési kiadások összesen: 272.279 401.330

éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő)

113 196

közfoglalkoztatottak létszáma 95 183

1/b. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek e Ft-ban
S
z. Bevételi jogcím 

2013. évi
eredeti 

2014.évi 
terv

1. I. Intézményi működési bev. 5.213 5

1.1 Szolgáltatások 4.105 5

1.2 ÁFA 1.108

1.3 Egyéb műk.bev.

1.4 Átengedett közp. Adók

2. II. Átvett pénzeszk ÁH belül 2.723

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. IV. Közhatalmi bevételek 60 60

5. Finanszírozási bev. 1.546

Bevételek összesen: 5.273 4.334

Közös Önkormányzati Hivatal

Kiadások e Ft-ban
S
z.

Kiadási jogcím eredeti 2014.évi terv

1. I.Működési költségvetési kiadás 51.416 59.627

1.1 Személyi juttatás 29.321 37.765

1.2 Szoc. hozzájárulási adó 7.050 9.373
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1.3 Dologi kiadások 15.045 12.739

Kiadások összesen: 51.416 59.877

éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő)

8 14

közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)

1/c. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím eredeti 2014.évi terv

1. I. Intézményi működési bev. 364

Szolgáltatások 350 158

ÁFA 14 42

Bérleti díj 400

Átengedett közp. Adók

2. II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. IV. Önkormányzati támogatás

5. V. Finanszírozási bevételek 1.080 325

Bevételek összesen: 1.444 925

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

Kiadások e Ft-ban
Sz. Kiadási jogcím eredeti terv

1. I. Működési költségvetési kiadás 7.604 8.115

Személyi juttatás 3.411 4.390
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Szoc. hozzájárulási adó 922 1.186

Dologi kiadások 3.271 3.429

Kiadások összesen: 7.604 9.005

éves engedélyezett létszám előirányzat
(fő)

2 2

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1/d. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

Bárándi Napsugár Óvoda

Bevételek e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím eredeti. 2014.évi terv

1. I. Intézményi működési bev.

Szolgáltatások

ÁFA

Egyéb műk.bev.

Átengedett közp. adók

2 II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. Közhatalmi bevételek

5. V. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen:

Bárándi Napsugár Óvoda

Kiadások e Ft-ban
Sz. Kiadási jogcím eredeti 2014.évi terv
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1. I. Működési költségvetési kiadás

Személyi juttatás 35.787

Szoc. hozzájárulási adó 9.662

Dologi kiadások 4.274

Kiadások összesen: 49.723

éves engedélyezett létszám előirányzat
(fő)

13

2. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

2.1. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)

e Ft-ban
sorsz
.

Bevételek 2013.évi 
eredeti

2014.évi 
terv

Kiadások 2013.évi 
eredeti

2014.évi 
terv

1 Közhatalmi 
bevételek

13.260 14.460 Személyi juttatások 132.560 291.418

2. Int. műk. bev. 30.714 27.739 Szoc.hozzájárulási 
adó

26.183 52.623

3. Átengedett 
közp.adók

4.800 4.800 Dologi kiadások 100.610 123.889

4. Támogatások, 
kieg.

126.937 200.272 Egyéb működési célú
kiadások

64.460 46.998

5. Átvett pénze. ÁH 
belül

125.780 251.816 Általános tartalék 1.500

6
7.
8. Költségvetési 

bev.összesen:
301.491 499.087 Költségvetési 

kiadások  összesen
323.813 516.428

9. Hiány belső fin. 
bev (pénzm)

12.532 9.393

10. Műk.célú 
fin.bev.összesen

12.532 9.393

11. Kv-i és fin. bev. 
összesen

314.023 508.480 Kv-i és fin.kiadások
összesen

323.813 516.428

12. Tárgyévi hiány 9.790 7.948
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2.2 sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)

e Ft-ban
sorsz
.

Bevételek 2013.évi 
eredeti

2014.évi 
terv

Kiadások 2013.évi 
eredeti

2014.évi 
terv

1. Tárgyi eszk 
ért.,bérlet

700 900 Beruházások 2.000 2.707

2. egyéb 
felhalm.kiadások

5.486 800

3.
4.
5.
6
7.
8. Költségvetési 

bev.összesen:
700 900 Költségvetési 

kiadások  össz.
7.486 3.507

9. Hiány belső fin. 
bev (pénzm)

4.786 2.607

10. Hiány külső fin. 
(hitel felv.)

2.000

11. Felhalm.célú 
fin.bev.összesen

6.786 2.607

12. Kv-i és fin. bev. 
összesen

7.486 3.507 Kv-i és fin.kiadások
összesen

7.486 3.507

3. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

3.1. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

Báránd Községi Önkormányzatának
2014.évi bevételei ,kiadásai szakfeladatonként –kötelező feladatok

e Ft-ban
Szakfeladat Bevételek Kiadások Finanszírozási 

egyenleg
813000 Zöldfelület-kezelés 4.837 5.569 -732
522100 Útfenntartás 5.066 5.110 -44
841402 Közvilágítás 7.307 9.307 -2.000
960302 Köztemető fenntart. 1.138 1.138
 Egyéb köt.önk. fel. 7.676 7.676
562917 Munkahelyi étk. 36.334 38.398 -2.064
882111 Önk rsz.szoc.ell 53.118 43.113 10.005
841403 Községgazd. tev 165 8.805 -8.640
931302 Sportlét.fennt. 726 -726
841112 Önk. jogalk. 10.089 -10.089
841133  Adók 18.000 18.000
862102 Ügyelet 762 2.546 -1.784
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869042 Család-nővéd. 5.896 7.268 -1.372
869041 Ifjuság-eü.gond 164 444 -280
370000 Szennyvíz,belvíz 3.500 -3.500
890041 Közfoglalk. 239.795 240.950 -.1155
681001 Lakóng. üzem. 801 801
681002 Nem lakóingatlan ü. 9.573 13.032 -3.459
842142 Mezőőri szolg. 1.938 2.079 -141
841906 Finanszírozás 10.129 3.950 6179
Összesen: 402.699 396.024 6.675

Báránd Községi Önkormányzatának
2014.évi bevételei ,kiadásai szakfeladatonként –önként vállalt feladatok

e Ft-ban
Szakfeladat Bevételek Kiadások Finanszírozási 

egyenleg
552001 Üdültetés 889 679 200
890301 Civil szerv.tám. 2.500 3.920 -1.420
Összesen: 3.389 4.599 -1.210

3.2. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal
2014.évi bevételei ,kiadásai  –kötelező feladatok

e Ft-ban
Szakfeladat Bevételek Kiadások Finanszírozási 

egyenleg
841126 Igazgatás 58.378 59.877 -1.499

Összesen: 58.378 59.877 -1.499

3.3. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

Balass Iván Művelődési Ház és Könyvtár
2014.évi bevételei ,kiadásai  –kötelező feladatok

e Ft-ban
Szakfeladat Bevételek Kiadások Finanszírozási 

egyenleg
910502  Művelődési Ház 4.042 6.834 -2.792
910121  Könyvtár 2.171 1.281

Összesen: 4.042 9.005 -4.963

Bárándi Napsugár Óvoda
2014.évi bevételei ,kiadásai  –kötelező feladatok
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e Ft-ban
Szakfeladat Bevételek Kiadások  Finanszírozási   

egyenleg
851011  Óvoda 43.479 50.430 -6.951

Összesen: 43.479 50.430 -6.951

4. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelethez

Báránd Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban
Sor-
szá
m

Bevételi jogcímek
2013. évi

előirányzat

1. Helyi adók 12.800 

2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 900

3. Díjak, pótlékok bírságok 400

4.
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, 
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel  

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel  
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 14.100

2.napirendi pont
Báránd Község Önkormányzat Képviselő–testületének a mezei őrszolgálatról 1/2013.
(I.29.) KT számú rendeletének módosítása
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri jegyző urat pár mondatban foglalja össze a módosításokat, majd megkéri a pénzügyi
bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A mezei őrszolgálatról szóló 1/2013.(I.29.) számú rendelet módosítását két pontban tudjuk
összefoglalni. Az egyik a mezőőri járulék mértékére vonatkozó módosítás, amely az eredeti
rendeletben  úgy  lett  meghatározva,  hogy  évenként  a  Képviselő-  testület  évenként
meghatározza  a  mezőőri  járulék  hektáronkénti  mértékét.  Ez  2013-ban  700  Ft  volt.  Ez
továbbra is javasolható. E melett előretervezhetővé vált az, hogy bizonyos költségek merülnek
fel a járulék kiterhelésével kapcsolatban és ezek a költségek az 1000 Ft alatt meghaladják a
remélt  járulék  összegét.  Rendeletmódosítást  eszközölhet  a  Képviselő-  testület,  ahol
mentességet ad a földtulajdonosoknak.  
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kettő módosítás kerülne be a jelenleg is hatályban lévő rendeletbe. 1000 Ft helyett 1 ha –ig
javasolta a mentesség mértékét.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő rendeletet:

4/2014.(II. 26.) KT rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (II.26) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról 1/2013.(I.29.) KT számú rendelet módosításáról

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.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 1/2013. (I.29) KT
számú rendeletének 4.§ (3) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

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

 A mezőőri járulék mértéke 2014-ben hektáronként 700 Ft/év.”

2.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 1/2013. (I.29) KT 
számú rendeletének 4.§ -a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Mentes a mezőőri járulék megfizetése alól az a földtulajdonos, illetve földhasználó, akinek a
tulajdonában  illetve  használatában  lévő,  jelen  rendelet  hatálya  alá  tartozó  területek  összesített
nagysága nem haladja meg az 1 hektárt.”
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3.§

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

Báránd, 2014. február 26.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

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
Előterjeztette a napirendi pontot.  Elmondja,  hogy két módosításra van szükség a szociális
rendeletben.  Egy olyan  jogszabályi  formát  szeretnének  vissza  illeszteni  a  rendeletbe,  ami
lehetőséget ad arra, hogy bizonyos esetekben kamatmentes kölcsön keretében nyújthassanak
segítséget.  Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi  bizottság
döntését.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Kiegészíti  annyival  az  elhangzottakat,  hogy a  kiküldött  előterjesztéshez  képest  a  rendelet
címében lesz egy változás. Bekerült a 27 és 28 szakasz 1 és 2 bekezdésének rendelkezései is. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Erdős Zsolt képviselő
Meg van-e határozva a kamatmentes kölcsön maximuma?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az előterjesztés tartalmazza is, 100 000 Ft összeg kerül maximumként meghatározásra. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Természetben is meg lehet állapítani?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kamatmentes kölcsönt nem!
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,
szavazást rendelt el. 
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A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő rendeletet:

5/2014.(II. 26.) KT rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (II.26) 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 26.§
(2) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„(2) Az önkormányzati segély adható alkalmanként, egyszeri segélyként, vagy havi rendszerességgel,
időszakos önkormányzati segélyként, valamint kamatmentes kölcsön formájában.”

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 27.§-a
az alábbiaknak megfelelően módosul:

„27.§  A havi  rendszerességgel  folyósítható  önkormányzati  segély  időtartama  a  6  hónapot  nem
haladhatja meg.”

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 28.§
(1) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„28.§  (1)  Az  önkormányzati  segély megállapítása  iránti  kérelemhez  csatolni  kell  a  kérelmező  és
családja  jövedelemigazolását,  illetve  a  havi  rendszeres  jövedelemmel  nem  rendelkező  és
pályakezdő személyek esetében az  erre  vonatkozó nyilatkozatot,  valamint  gyógyszertámogatás
esetén csatolni szükséges a gyógyszertár igazolását.”

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 28.§
(2) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„(2)  Amennyiben  a  rászorultsággal,  illetve  a  nyújtott  önkormányzati  segély  céljának  megfelelő
felhasználásával  kapcsolatban  kétség  merül  fel,  a  kérelmező  köteles  a  hivatal  által
kedvezményezett  környezettanulmány  végrehajtásában  közreműködni.  Ha  a  közreműködést
megtagadja, kérelme elutasítható.”

5.§
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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 megfelelő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A  kamatmentes  kölcsön  formájában  nyújtott  önkormányzati  segély  összege  alkalmanként
maximum100.000  forint  lehet.  A  kölcsönt  adott  évben  ugyanazon  személy  legfeljebb  két
alkalommal veheti igénybe. Az ismételt igénybevétel feltétele az előző kölcsön visszafizetése. A
kamatmentes kölcsönt maximum 6 hónap időtartamra lehet nyújtani.”

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 30.§
(1) bekezdés b) pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

„b) a jegyző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján bizonyosságot
nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított önkormányzati segélyt nem a saját vagy családja
létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például élvezeti cikkekre) fordítaná, részére
az önkormányzati segélyt természetben kell megállapítani.”

7.§

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

Báránd, 2014. február 26.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

4. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat 13/2013. (VIII.29) KT rendelete a közösségi együttélés
alapvető  szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  rendeletének
módosítása
Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
2013-ban  augusztusában  újraalkotta  a  Képviselő-  testület  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályairól szóló rendeletet. Megtörtént a rendelet felülvizsgálata a törvényességi felügyeleti
főosztállyal. Hatályon kívül helyezésre módosításra kell,  hogy kerüljenek a rendelet egyes
rendelkezései. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A helyi  rendeletből  kiemelésre  kerülnek  mindazokat  a  tényállásokat  amely  akár  büntető
törvénykönyvi  akár  a szabálysértési  törvényben foglaltak szerint  határozzák meg ezeket  a
tevékenységeket. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
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A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő rendeletet:

6/2014.(II. 26.) KT rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (II.26) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 
13/2013. (VIII.29) KT számú rendelet módosításáról

Báránd  Község  Önkormányzata  az  Alaptörvény 32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott
eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi  CLXXXIX. tv.  8.§ (1)  bekezdés  b)  pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva,  a
143.§ (4) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 2.§ b) pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

„Közterület:  közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.”

2. §

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 8.§ (2) bekezdése 2014.március 1. napján hatályát veszti.

3.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 8.§ (3) bekezdése 2014.március 1. napján hatályát veszti.

4.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 8.§ (4) bekezdése 2014.március 1. napján hatályát veszti.

5.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 1. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

„1. az általa használt,  illetve tulajdonát képező ingatlant írásbeli felszólítás után sem tartja
rendben, gyomtól, nádtól, egyéb gaztól és szeméttől nem tisztítja meg, nem gondoskodik az
ingatlana  tisztán  tartásáról,  rendszeres  takarításáról  legalább  olyan  mértékben,  hogy  az
ingatlan állapota az utcaképet ne rontsa, az utak beláthatóságát ne a akadályozza illetve a
lakóközösség életkörülményeire ne gyakoroljon káros hatást;”
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6.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 3. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

7.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 10. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

8.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 11. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

9.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 12. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

10.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 13. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

11.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 14. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

12.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 18. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

13.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 20. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

14.§
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Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 21. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

15.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 23. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

„23. a közterület rendeltetéséről eltérő célokra (árusítás stb. céljára) történő használat esetén a
használó, amennyiben a közvetlen környezetét nem tartja tisztán.”

16.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 25. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

„25. aki építési, bontási, tatarozási munkákat, közműépítéssel kapcsolatos tevékenységet úgy
végez, hogy nem gondoskodik arról, hogy a vízelvezetés biztosítva legyen;”

17.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 28. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

18.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 29. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

„29. aki állatot közterületen engedély nélkül legeltet;”

19.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 30. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

20.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 31. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

21.§
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Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 32. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

„32. állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék levegőjét
szennyezheti,  a  szomszédos  terület  lakóinak  egészségét  veszélyezteti,  magánterületen
elhelyez;”

22.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 10.§ 33. pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

23.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 12.§ b) pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

„b) a vásár és piac területén a forgalmat akadályozza, közlekedési utakat eltorlaszolja;”

24.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 12.§ c) pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

25.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 12.§ d) pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

26.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 13.§ c) pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

„c)  a  hulladékgyűjtő  edénybe  mérgező  anyagokat,  állati  tetemeket,  folyékony,  gyúlékony,
környezetkárosító anyagot, robbanó anyagot, trágyát, vagy egyéb olyan anyagokat helyez el,
amely veszélyezteti a közszolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét;”

27.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
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rendeletének 13.§ e) pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

28.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 14.§ h) pontja 2014.március 1. napján hatályát veszti.

29.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 17.§-a 2014.március 1. napján hatályát veszti.

30.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 18.§ (1) bekezdése 2014.március 1. napján hatályát veszti.

31.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közösségi  együttélés  alapvető
szabályainak  megsértésének  jogkövetkezményeiről  szóló  13/2013.  (VIII.29)  KT  számú
rendeletének 19.§ (3) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„(3)  Aki  az  elhelyezett  utcanév-táblát,  házszám-táblát,  beszennyezi,  olvashatatlanná  teszi,
szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül kihelyezi, eltávolítja, közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el.”

32.§

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

Báránd, 2014. február 26.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

5. napirendi pont
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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának 
rendjéről szóló 10/2007.(V.23) KT számú rendelet módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
A szociális  temetkezésre vonatkozó szabályok kikerülnek a  köztemető használatáról  szóló
rendeletből. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jogszabályszerű  a  változás,  csak  azok  a  rendelkezések  kerülnek  ki  amik  decemberben
belekerültek a szociális temetkezésre vonatkozóan.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő rendeletet:

7/2014.(II. 26.) KT rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (II.26) 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.”

2.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről
szóló 10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 5.§-a a következő (1a) bekezdése 2013. március
1. napjával hatályát veszti.
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3.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről
szóló 10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 6.§-a (2) bekezdés e) pontja 2013. március 1.
napjával hatályát veszti.

4.§

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.”

5.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről
szóló 10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 1. számú mellékletének 1. pontjának következő
rendelkezései 2014. március 1. napjával hatályukat vesztik.

„ Szociális sírhely újraváltása:

- egyes sírhely: 6.832.-Ft

- urnasírhely: 8.788.-Ft”

Záró rendelkezések

6. §

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

Báránd, 2014. február 26.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző
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6. napirendi pont
RNÖ együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Minden évben felül kell vizsgálni. Megkérdezi jegyző urat
hogy a kisebbségi önkormányzat tárgyalta e már, született e döntés?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Igen.  A február  13.  napján  tartott  ülésen  az  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  elfogadta
változatlan formában az együttműködési megállapodást. 
Dr. Késmárky-Kodak András
Úgy tudja, hogy a kisebbségi önkormányzatok felállítása lakosságszámhoz lesz kötve.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Két esetben kell felülvizsgálni ebben az évben ezt a megállapodást.  Az egyik az az előző
állapotoknak megfelelően és a másik a helyi önkormányzati választások után újra 30 napon
belül felül kell vizsgálni és akkor ha változások vannak hozzáigazítják. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem lakosságszámhoz hanem a KSH adatait alapul véve lesz a későbbiekben meghatározva
hogy kisebbségi önkormányzat alakul e. 
Javasolja változatlan formában elfogadni.

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:

20/2014.(II. 26.) KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 51/2012.(II.10) KT
határozatával  jóváhagyott,  a  Báránd  Község  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzat  Képviselő-testületével  kötött  együttműködési
megállapodását, változatlan formában, hatályában fenntartja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

1. számú melléklet
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7. napirendi pont
Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Az új területfejlesztési operatív programok kidolgozás alatt van 2014 - 2021 vonatkozásában.
A megyét  érintő  területfejlesztési  elképzeléseket  és  programokat  tartalmazzák.  Mind  az
operatív és stratégiai program megszületett, ez előre vetíti az elkövetkező időszak tervezetét.
2014-től  regionális  alapon  a  megyei  közgyűlés  lesz  jogosult  a  fejlesztési  források
szétosztására. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Az elfogadásáról és, arról hogy
nincs kiegészítés kell dönteni.
Az előterjesztésben foglaltak és a kiküldött anyagban szereplő programmal azonos formában
a Képviselő testület támogatja-e?

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:

21/2014.(II. 26.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hajdú-Bihar
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Megyei  Területfejlesztési  Program  társadalmi  egyeztetési  változatában
foglaltakat  megismerte,  azzal  egyetért  a  jogszabályi  feltételeknek
megfelelő  véleményezési  eljárásban  egyéb  véleményt  nem  kíván  a
Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Programhoz fűzni.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal

Melléklet:  A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program az előterjesztés mellékleteként 
megtalálható

8. napirendi pont
Árajánlat közvilágítás bővítésére

Dr. Kovács Miklós polgármester
Korábbi  Képviselő-  testületi  ülés  keretében már szóba került  a  közvilágítás  kiépítése első
sorban  a  Bocskai  utca  vonatkozásában,  valamint  a  42-es  főút  és  a  Pszichiátriai  betegek
otthona vonatkozásában történő korszerűsítésekre kértek árajánlatot. Ez a Pénzügyi Bizottság
és a testületi tagok részére kiküldésre került. 
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  és  arra  a  megegyezésre  jutott,  hogy  az  1  pontban
meghatározott árajánlatot a Képviselő- testület fogadja el. A 2 és 3 pontban lévő árajánlatokat
pedig halassza el. Az 1 pontban lévő Bocskai utca 2 szám előtti lámpatestre a 150 W-os égőt
javasolja, hogy az az utca minél nagyobb részben legyen megvilágítva.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:

22/2014.(II. 26.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  4161  Báránd,
Bocskai u. 2 szám előtti tartószerkezetre 1 db 150 W Na Zafír égővel
ellátott lámpatestet, lámpakarral történő felszerelését határozza el, az EH-
SZER  Kft.  ajánlatában  szereplő  125.000.-Ft+Áfa  ajánlatot  tudomásul
veszi.

Meghatalmazza  a  Dr.  Kovács  Miklós  Polgármestert  a  szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal
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9. napirendi pont
Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy nyílt ülés keretében a Sport Egyesület kérelme, Dr. Móri Antal kérelme és
Katona Irén kérelme kerül megtárgyalásra.  A földterülettel  kapcsolatos kérelem pedig zárt
ülés keretében. 

1. Sport Egyesület kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
A művelődési  ház bérbe ill.  használatba vételével  kapcsolatosan terjesztett  elő  kérelmet  a
Képviselő-  testülethez.  Annyiban módosítja,  hogy március  7-én kerül  megrendezésre ez a
jótékonysági bál, ehhez kérik a Képviselő- testület támogatását. A művelődési házat Ingyen
bocsássa a rendezvény lebonyolítására igénybe. Vitára bocsátja a kérelmet.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezi mennyi a bérleti díj?
Dr. Kovács Miklós polgármester
16.800 Ft a bérleti díj a zenés rendezvények vonatkozásában 
Erdős Zsolt képviselő
Támogatja a kérelmet.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazást rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:

23/2014.(II. 26.) KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Báránd  Községi  Sportegyesület  kérelmének  helyt  ad  és  a  „régi”
Művelődési Ház épületét az egyesületnek a kérelemben meghatározott
rendezvény megtartása céljából díjmentesen használatba adja.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal

2. Dr. Móri Antal kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
A Magyar Nemzet március 29-én fogja ünnepelni Hunyadi Mátyás királyunk Szent Koronával
történő megkoronázásának 550. évfordulóját. Csatoltak egy aláírás gyűjtő ívet is. Ebből az
alkalomból szeretnék megajándékozni a községet egy fából készült emlékművel amelyet Réti
Szabó  Sándor  népművész  készítene  el.  Az  emlékmű  költségét  közadakozásból  kívánják
előteremteni. A szobor elhelyezéséhez kérik a Képviselő- testület hozzájárulását. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Szép nemes kezdeményezés, támogatandó.
Dr. Kovács Miklós polgármester
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Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazást rendelt el. Megkérdezi hogy az
emlékszobor elhelyezéséhez a szükséges területet a Képviselő- testület biztosítja-e?

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:

24/2014.(II. 26.) KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Móri 
Antal, 4161 Báránd, Vörösmarty u. 15. szám alatti lakos kérelmét támogatja.

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

Határidő: Azonnal

3. Katona Irén kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot, elmondta, hogy mindenki megkapta az előterjesztést. Első
sorban a hellyel kapcsolatos problémáit jelezte. Időközben beszélt Irénke nénivel, úgy néz ki
május  1-től  kezdve  közmunka  programba  szeretnék  bevonni  azt  az  épületet.  Az  ezzel
kapcsolatos előterjesztések készülőben vannak. Arra kéri a Képviselő- testületet mindaddig
míg az elbírálásra nem kerül függesszék fel ezt a kérelmet. Irénke néni azt mondta, neki az a
fontos hogy ezek a fiatalok valahol  helyet  kapjanak a településen ahol  a tevékenységüket
folytatni tudják. A közmunka program keretében egy jelentős felújításra kerülne sor abban az
épületben, ami indokolt is. 

Megkérdezi ki az, aki egyetért a kérelem első részének elhalasztásáról?

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:

25/2014.(II. 26.) KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Katona
Irén  4161  Báránd,  Vörösmarty  u.  25.  szám  alatti  „műhelyre”  vonatkozó
kérelméről történő döntést elhalasztja.

Megbízza  Dr.  Kovács  Miklós  Polgármestert,  hogy  amennyiben  az  épület
sorsával kapcsolatban biztos információval fog rendelkezni, tájékoztassa arról a
Képviselő-testületet.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Folyamatosan

Dr. Kovács Miklós polgármester
Átadja a szót alpolgármester asszonynak. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Két  családról  van szó.  Egyik a  Katona család,  leszármazottaik  nincsenek,  legalábbis  nem
ismerjük őket. Nagyon sokat tett a faluért Olivér bácsi.
A másik család a Balogh család. Volt a temetőben egy kriptája ennek a családnak, amit az 50-
es éves végén vagy a 60-as évek elején bontottak le. A ravatalozó mellett van a helye, egy
füves  terület,  oda úgy sem fognak temetni.  Egy fából  készült  emléket  szeretne  a  Balogh
családnak ill. a Katona családnak is,őket nem tudják hol lettek eltemetve. Irénke néni nem
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anyagi támogatást kér, hanem mint lehetőséget hogy ez megvalósulhasson. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Meg  kell  nézni,  hogy  a  sírhelymegváltásoknál  hogy  szerepel  ez  a  nyilvántartásban.
Megváltásra került- e már? Az információk beszerzéséig az ülést napolják el.

Megkérdezi ki az, aki egyetért a kérelem második részének elnapolásáról a következő testületi
ülésig?

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:

26/2014.(II. 26.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a
kérelemben nevezettek részére történő emlék állításához való hozzájárulást a
soron következő rendes testületi ülésig elhalasztja.

Felkéri Dr. Kovács Miklós Polgármestert, hogy a temetőben rendelkezésre álló
információk beszerzésére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Folyamatosan

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szóban  előterjeszti,  hogy  a  mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal  által  meghirdetett
tanyabusz pályázaton 5 millió Ft-nyi összeget nyertünk a gépkocsi beszerzésére. Az ehhez
szükséges  önerőről  már  döntött  a  Képviselő-  testület,  amely  beépítésre  került  a
költségvetésbe. Útfinanszírozásos ez a pályázat, igénybe fogjuk venni azt a lehetőséget, amit a
Porsche bank jelen pillanatban rendelkezésünkre bocsátott. 5 hónapra a támogatási összeget
megelőlegezi  az  önkormányzatnak.  Az  ehhez  szükséges  határozatot  kéri  a  hiteligérvény
kiállításához.  Ez azt jelenti,  hogy az 5 hónapra egy támogatás megelőlegezési hitelt  nyújt
kamatmentesen. Ehhez van szükség egy Képviselő- testületi határozatra. Igénybe vesszük e
vagy sem?

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot:

27/2014.(II. 26.) KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő -testülete a vidéki gazdaság és
a  lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013-tól
igénybe vehető támogatások elnevezésű pályázaton, 297/1501/33/3/2013
iktatószámon támogatást nyert Skoda Yeti Active 2.0 TDI 4x4 110 LE 5
ajtós  beszerzése  vonatkozásában  úgy  határoz,  hogy  a  beszerzés
finanszírozása vonatkozásában a támogatási összeg, 4.865.000 ,-Ft, azaz
négymillió-  nyolcszázhatvanöt  forint  összeg  erjéig  támogatás
megelőlegezési  hitelt  vesz  fel  a  Porsche  Banktól  a  mellékelt
hiteligérvényben foglaltak szerint, öt hónapos kamatmentes részletre.

Az önerő mértékét, amely 1. 448.550,-Ft, azaz egymillió- 
négyszáznegyvennyolcezer- ötszázötven forint a 2014. évi 
költségvetésében az Önkormányzat elkülöníti.

A támogatás megelőlegezési hitel a Magyarország gazdasági 
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stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) a) pontja 
értelmében kormányhozzájárulás nélkül is kivitelezhető.

Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására, az önerő 
kifizetésére.

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

Határidő: Azonnal

Megkérdezi ki  az akinek a nyílt ülés keretében van előterjeszteni valója?

Kiss Gyuláné képviselő
Ebben az évben megszervezésre kerül-e a tüdőszűrés?
Dr. Kovács Miklós polgármester
2014. január 1-től már nem önkormányzati hatáskörbe tartozik, mindenkinek fel kell keresni
az aktuális tüdőszűrő állomást. Jelen esetben Püspökladány.
Erdős Zsolt képviselő
Azokon  az  utakon  ahol  már  lefektetésre  került  a  gerincvezeték  mikorra  várható  az  utak
helyreállítása?  Látta  felszedték  a  közkutakat,  melyek  azok  amik  felszedésre  kerülnek  és
miért?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Három éves utógondozási kötelezettsége van a  kivitelezőnek, minden egyes terület műszaki
átadása  úgy  történhet  meg,  hogy  vagy  azonos  minőségben  állítja  helyre  vagy  jobb
minőségben  az  utakat  mint  voltak.  Van  egy  30  napos  után  követés,  mindaddig  amíg  a
műszeres vizsgálatokat el nem végzik az adott területeken addig nem is fogják helyreállítani
ill.  csak  időlegesen.  Folyamatban  vannak  az  egyeztetések  a  kivitelezővel,  hogy  jobb
állapotban történjen meg az utak helyreállítása. Minden egyes kárbejelentést fogadnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Megtörtént  a  tavalyi  év  folyamán  a  víziközmű  vagyon  önkormányzati  tulajdonba  adása.
Akkor megkeresték a Képviselő- testületet mely kutak kerüljenek leszerelésre és melyek nem.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Erről volt döntés. 
Megkérdezi  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  A képviselők  részéről  több
hozzászólás nem hangzik el, így a nyílt ülést bezárja. Zárt ülést rendel el.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

    Mosdóczi Tibor
képviselő
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