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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 05. 22-i  rendes nyílt üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
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  hat  fővel  határozatképes.
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek módosító javaslatuk nem volt. 

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

60/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. A rendőrség 2013. évi beszámolója
2. Beszámoló a Bárándért Egyesület és Polgárőrség 2013 évi 
munkájáról
3. Beszámoló a település szociális és gyermekjóléti ellátó rendszeréről 
4. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi 
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2013. évi beszámolója
5. Beszámoló a Bárándi Köztemető 2013. évi üzemeltetéséről
6. Védőnői szolgálat beszámolója a 2013-ban végzett munkáról
7. Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója
8. Beszámoló a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár a 2013. 
évben végzett tevékenységről
9. Dr. Késmárky-Kodak András beszámolója a 2013. évben végzett 
háziorvosi tevékenységről
10. Beszámoló a Bárándi Napsugár Óvoda 2013. évben végzett 
tevékenységről
11. Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről szóló 
beszámoló
12. Bárándi Bölcsődével kapcsolatos döntéshozatal



13.  Az  önkormányzati  tulajdonú  épületek,  közintézmények
pártrendezvényekre, politikusi megjelenésekre történő igénybevételéről
szóló 7/2006. (III.14) KT számú rendelet módosítása
14. A természetben nyújtott gyógyszerkártya támogatás bevezetése
15. Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési
hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
26/2013. (XII.11) önkormányzati rendeletének módosítása
16. Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető
használatának  rendjéről  szóló  10/2007.(V.23)  KT  számú  rendelet
módosítása
17. Különfélék

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

61/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Erdeiné Hákli 
Ildikó képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az  elmúlt  ülés  óta  eltelt  dolgokról  mond  pár  gondolatot.  Elmúlt  ülés  óta  eltelt  időszak
kiemelkedő  mozzanata  hogy  ismételten  elindultak  a  közmunka  programok.  Négy
közmunkaprogramot  ítélt  támogatásra  alkalmasnak  a  munkaügyi  központ  és  a
belügyminisztérium.  Négy  területre  tagozódik:  asztalos  üzem,  feldolgozó  üzem,
betonelemgyártó  kisüzem  és  intézményi  kisegítők  vonatkozásában  hosszabb  időtartamú
közfoglalkoztatási  programokra.  Ezen  programok  értéke  közel  142  millió  Ft.  192  fő
foglalkoztatására kerül sor. 
Kiemelkedő a mezőgazdasági programelem, az időjárási viszonyoknak hála ütemterv szerint
növekszik a termelés és a betakarítás. Bővülni fog ez a program ebben az évben is lesz egy
képzéses 20 fővel meginduló állatgondozó program. Az orvosi rendelővel  szemben a régi
iskola  épületében  folyamatosak  a  munkálatok,  amelyek  már  a  végéhez  közelednek.  Az
eszközök  beszerzése  is  folyamatos.  A  szennyvízberuházással  kapcsolatban  volt  egy
falugyűlés, a finanszírozás és a kivitelezésről volt egy bővebb tájékoztató. A részvétel nem
volt nagy, a tv felvételből mindenki tájékozódhat. A kivitelezés jelen pillanatban folyamatos.
Tájékoztatja  a  Tisztelt  Lakosokat,  hogy az  ingatlanon belüli  rákötések  vonatkozásában az
önkormányzat a későbbi üzemeltető, a kivitelező egy tájékoztatással fog élni a lakosok felé.
Az  elmúlt  hét  eseménye,  hogy  hétfőn  bejelentkeztek  az  ivóvízminőségjavítóprogram
kivitelezői  is  a  településen,  vélhetően  megkezdődnek  egy  két  héten  belül  a  munkálatok.



Elkezdődtek a felmérések, a közműegyeztetések. Egy újabb beruházás indulhat meg. Fontos
esemény  volt  a  tornaterem  kivitelezésével  kapcsolatos  előrelépés,  együttműködési
megállapodások megkötésére került sor az elmúlt időszakban. Folyamatban van a polgárőrház
újítása, augusztus végére átadásra kerülhet az ingatlan. Megtörtént a játszótér, és kondi park
átadása  is,  a  pénzügyi  elszámolása  folyamatban  van.  Tegnapi  napon  megérkezett  az  új
polgárőr  autó.  Az  önkormányzat  beszerzésében  megvalósuló  szintén  közbiztonsági
feladatokat ellátó jármű is megérkezett a szalonba, két héten belül megérkezik a településre. 
Megindult  a  tésztaüzem  megvalósítása  is,  tereprendezés  és  bontási  munkálatok  folynak.
Május 10-én megrendezésre került a TESZEDD akció, ezúton megköszöni mindenkinek az
aktív  részvételt  a  falutakarításban.  Túl  vannak  egy  választáson,  elmondja  hogy  minden
rendben zajlott. Ezúton gratulál Bodó Sándor képviselő úrnak az elnyert 5. választókerületi
mandátumához és kíván sikeres munkát az elkövetkezőkben. 

Megkérdezi van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Miután nem volt előterjesztette az
első napirendi pontot. Átadta a szót Aranyi István kapitány úrnak. 

1. napirendi pont
A rendőrség 2013. évi beszámolója

Aranyi István r. ezredes mb. kapitányságvezető:
Tisztelettel köszönt mindenkit. A beszámoló az elmúlt évre, annak adataira épül, ő december
1-től  tölti  be  ezt  a  posztot  az  elődje  által  vezetett  szervezet  munkáját  kellett  értékelnie.
Megfelelő  alappal  vehette  át  ezt  a  kapitányságot.  Jelentős  bűncselekményszám csökkenés
történt. Szeretne változtatást elérni, ami legfontosabb egy megnövekedett közterületi rendőri
jelenlét,  egy  megváltozott  közterületi  rendőri  jelenlét,  ami  a  gyalogos  szolgálatot  jelenti.
Kiemelt  szerepet kapott  a település vonatkozásában a 42 számú főút forgalma, az átmenő
külföldi  forgalom.  Speciális  probléma  a  42-es  főúton  közlekedő  külföldiekkel  való
intézkedés. A külföldiekkel szemben a hatékony intézkedés bevezetése, korábban amennyiben
nem volt  leállítás,  vagy ha  volt  is  és  feljelentéssel  zárult  a  rendőri  intézkedés,  nem volt
behajtható, nem volt hatékony rendőri intézkedés. Bevezették az úgynevezett visszatartásos
akció sorozatot, havi négy alaklommal tudják megtartani, aminek a lényege hogy a külföldiek
jogsértés esetén leállításra kerülnek és addig visszatartják a járművüket amíg ki nem fizetik a
kiszabott  bírságokat.  Döntő  többségben  ugyanazok  közlekednek  itt,  ha  híre  megy  lesz
visszatartó ereje. Kapitányság területén az ismertté vált bűncselekmények száma 19 %-kal
csökkent.  Ami  nagyon  fontos  személy  elleni  bűncselekmények  száma  69%  ról  40%-ra,
közlekedésiek  32  ről  9-re  házasság  és  család  elleniek  15-ről  8-ra  a  legfontosabb
tulajdonjogsértések vagyon elleni cselekmények közel 12%-kal. Báránd vonatkozásában 29
bűncselekmény, az idén 15. A kábítószer probléma mindenütt megjelent, 50 %-al több eljárást
indítottak,  sok  esetben  olyan  anyag  van  a  fiataloknál,  amely  nincs  tiltólistán,  ebben  az
esetekben nem tudnak mit tenni. A tiltó lista mindig követi a megjelent új anyagokat. Röviden
az itteni bűncselekmények összetétele az ez év vonatkozásában egy súlyos és egy könnyű testi
sértés, egy zaklatás egy ittas vezetés, egy garázdaság két okirattal visszaélés.
Baleseti helyzet javítása, tavaly nagy gond volt a kerékpárosokkal a baleseteknek 26 % -át
okozták,  közülük  64  % ittas  volt.  Ebben  lépniük  kellett.  Idén  külföldi  még  nem okozott
balesetet.  Megköszöni  az  erkölcsi  és  egyéb  támogatást,  a  körzeti  megbízottnak  iroda
biztosítását. Köszöni a polgárőrség támogatását, lát még jelentős tartalékot a polgárőrség és a
körzeti megbízott kapcsolata vonatkozásában. Statisztikai szempontból ezek az eredmények
szép eredmények. Várja a kérdéseket. 



Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Elmondja, hogy kapitány úrral régi kapcsoltuk van. Megerősíteni és megköszönni tudja azt a
munkát, amit az elmúlt időszakban együtt tudtak végezni. 
Kiss Gyuláné képviselő:
Örömteli hogy egyes területeken ilyen mértékű csökkenést látnak. A fokozott rendőri jelenlét
biztonságérzetet ad az embereknek. Reméli a jövőben is hasonló tendenciákat tapasztalhatnak.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
A fokozott rendőri ellenőrzések mindenképp preventív erővel hatottak. A trafipaxos 
ellenőrzések is visszatartották adott esetben a külföldi állampolgárokat. Örömteli azt hallani 
hogy a visszatartás a külföldiekkel szemben alkalmazásra kerül. Szinte minden területen 
csökkenést tapasztaltak, ami negatív visszhangot vált ki a kerékpárosokkal és gyalogosokkal 
szemben alkalmazott szabálysértések. Nagyon jó együttműködés alakult ki a rendőrséggel. 
Elhangzott a polgárőrség vonatkozásában hogy jelentős tartalékok vannak még az 
együttműködésben a körzeti megbízottal. A közmunkaprogramnak köszönhetően a 
településőrök is bevonásra kerültek, egy pluszt adott a közbiztonság vonatkozásában. 
Megkérdezi van- e kérdés hozzászólás?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Örömét fejezi ki a csökkenő statisztikai számok miatt, szankcionálhatók a külföldiek.  A 
bűncselekmények és lopások csökkenése is nagyon fontos a település életében. Aggályát 
fejezi ki a kábítószer használattal kapcsolatban. Nem csak az önkormányzatnak, hanem az 
iskolának is nagyon jó a kapcsolata a rendőrséggel. Megköszöni a munkájukat az 
együttműködést. 
Mosdóczi Tibor képviselő:
Megköszöni a beszámolót. A település lakosai részéről úgy tűnt, valószínű az érintettek 
részéről hogy „pénzbehajtásról” lenne szó. Örömmel hallja, hogy ez nem így van. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

62/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  áttekintette  a
rendőrség  2013.  évi  beszámolóját,  s  azt  elfogadja.  Megköszöni  a
rendőrség elmúlt évben végzett munkáját és az együttműködést.

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont



Beszámoló a Bárándért Egyesület és Polgárőrség 2013. évi munkájáról

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Nagy Bélának az elnök polgárőr helyettesnek.
Nagy Béla polgárőrség elnök polgárőr helyettes:
A polgárőrség  nagy  változáson  ment  keresztül  az  elmúlt  évben,  mely  nem  kis  feladatot
jelentett. Továbbra is mint civil szervezet működnek, de a Bárándért Egyesület és Polgárőrség
néven.  A Bárándért  Egyesület  és  Polgárőrség Hajdú-Bihar  Megyében,  Báránd  településen
törvényesen  működő,  lakossági  önszerveződésű,  a  szilárdabb  közrend  és  közbiztonság
érdekében  bűn-  és  baleset  megelőzési,  gyermek-  és  ifjúságvédelmi,  továbbá  kulturális,
hagyományőrzés, valamint környezetvédelmi céllal megalakult szervezet.
Céljuk megkeresni és megtalálni a fiatalokat, igazi közösséget kovácsolni belőlük a bennük
levő energiáknak jó célt adni. Felelősséget vállaljanak önmagukért és másokért.
Mindezt  kulturális,  hagyományőrző  programok,  kötetlen  foglalkozások  szervezésével
kívánják  megoldani.  A település  polgárainak,  idelátogató  vendégeinek  személyi  és  anyagi
nyugalma  megteremtése  érdekében  a  helyi  rendőri  és  helyi  önkormányzati  szervek
munkájának segítése. A közbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a
lakosság  és  bűnüldözési  szervek  közötti  bizalom  és  együttműködés  elősegítése,
megteremtésében való aktív közreműködés.
A település  nem  tartozik  bűnügyileg  a  súlyosan  fertőzött  területek  közé,  azonban  itt  is
történnek bűncselekmények kisebb értékre  elkövetett  lopások trükkös lopások.  Ezek nagy
többségét az idős, egyedülálló emberek kárára követik el általában a nappali órákban. Ennek a
megakadályozására létrehoztak egy telefonos hálót illetve az idősek látogatását folyamatosan
végzik.  Az ügyeleti telefonnak és a gyorsan reagáló polgárőröknek köszönhetően az utcai
árusok jelenléte szinte teljesen megszűnt.  A lakosok kezdik belátni azt,  hogy aki az utcán
paplant,  láncfűrészt,  szolgáltatást  árul,  nem  mindig  a  legbecsületesebb  kereskedők  közé
tartozik. Ha feltűnik egy ilyen árus, általában perceken belül hívják az ügyeleti telefont, s a
pontos utca illetve személyleírás alapján a rendőrséggel karöltve ellenőrzésre kerülnek ezek a
személyek. Aktívan részt vettek a települést sújtó március 15-i havazás miatti  kárelhárítási
munkában.  Feladataik közé tartozik az ifjúság védelme és az iskola előtt  szolgálatellátás.
Megkülönböztetett  figyelemmel  követik  a  gyermekek  közlekedési  szokásait,  segítik  őket.
Sajnos a tapasztalatok nem mindig pozitívak. 
Az iskola  környékén és  más tevékenységünk során nagy segítséget  jelen  a  településőrség
beindítása.  Feltűnően megnőtt a fiatalkorúak által elkövetett rongálások száma. Történt olyan
eset,  hogy  az  egész  fő  utcán  végighaladva  a  fiatalok  egy  csoportja  törve  -  zúzva  több
épületben is károkat okozott. Volt olyan eset, hogy az elektromos kapcsolószekrény rongálása
miatt veszélybe került a település vízellátása. A saját testi épségükről nem is beszélve. Ezek a
cselekmények az éjszakai járőrözéseknek is köszönhetően jelentősen csökkentek, csökkennek.
A civil  összefogásban létrehozott  Múltunk Háza baráti  kör az első pillanattól  a támogatói
között  tudhatja  az  egyesületet.  A postások munkáját  segítik  a  nyugdíjfizetés  időszakában,
rendszeresen, minden héten teljesítenek szolgálatot a piac és a főtér területén. Ez egyrészt
segíti a közbiztonság javítását, másrészt napi, közvetlen kapcsolatot jelent a lakossággal. 
Lehetőségeink  szerint  emeltük  a  nappali  járőrszolgálatok  számát.  E  mellett  a  fokozott
rendőrségi  jelenlét  is  emeli  a  lakosság  biztonságérzetét.  Ebben  jelentős  szerepet  vállal  a
körzeti  megbízott  Varga  Ambrus,  akivel  sok  közös  szolgálatot  látnak  el,  melyek  számát
tovább  szeretnénk  fokozni.  Az  üres,  lakatlan  ingatlanokat  rendszeresen  végigjárjuk,  így
biztosítva a környéken lakók biztosság érzetét.
Temetések  alkalmával  a  temető  parkolójában  elhelyezett  gépjárművek  illetve  a  gyászoló
családok  lakó  ingatlanjait  felügyelik.  A  Mindenszentek  –  Halottak  napi  időszakban
folyamatos jelenléttel segítik a temetőkbe kilátogató hozzátartozók biztonságát és nyugalmát.



A Karácsonyi - Újévi ünnepkör is tartogat számunkra feladatokat.  Az elmúlt év a számok
tükrében, a járőrözéssel töltött idő 13-18 óra, a továbbképzések és az irodai tevékenységek
további 1000 óra szolgálatot jelentenek
Széles  a  tevékenységek  és  a  végzendő  feladatok  köre,  megpróbálnak  megfelelni  az
elvárásoknak. Bíznak abban, hogy minden szolgálat a település nyugalmát szolgálja és növeli
a lakosság biztonságérzetét.
Ezúton  is  szeretné  megköszönni  a  lakosság  segítségét,  a  bejelentéseik  több  alkalommal
hozzájárultak a sikeres felderítésekhez. Minden polgárőr társa nevében köszöni a bizalmat és
támogatást.
Egyesület az elmúlt évben több projekt megvalósítását kezdte meg. Játszótér és kondi park, új
gépkocsi  beszerzés,  épület  felújítás.  Ezen  feladatok  részben  megvalósultak,  részben
folyamatban  vannak.  Nagyon  nagy  segítséget  jelentett  és  jelent  a  Polgármester  Úr  és  a
Testület aktív segítsége, amit megköszön.
Ábrányi Ferenc elnök
Szeretné  megköszönni  a  Képviselő-  testületnek  és  Polgármester  Úrnak  a  beadott
pályázatokhoz  nyújtott  segítséget.   A játszótér  és  kondi  park  sikeresen  átadásra  került,  a
székház  felújítása  gőzerővel  folyik.  A kölcsönös  bizalom  miatt  van  Polgármester  Úrnak
felügyeleti  joga  arra  a  pályázati  számlaszámra,  amin  a  Takarékszövetkezet  által  nyújtott
kölcsönt  fel  tudtuk használni.   A testület  is  biztosítva van arról,  hogy becsületesen és jól
kezeljük  a  pénzeket.  Az  önkormányzat  által  adott  támogatásnak  közel  felét  költötték  el,
160.000  Ft-ot.  Ez  könyvelői  díjra,  üzemanyagra,  villanyszámlára,  tagdíjra,  fénymásoló
üzemeltetésére lett fordítva. Bélyegzőt kellett készíteni a névváltozás miatt. Tartalékolták a
pénzeszközt, mert bíztak benne, ha a pályázatot megnyerik, meg fog növekedni az egyesület
kiadása.  A  járműnek  casco-t  kellett  kötni,  kötelező  felelősségbiztosítást,  nagy  lesz  a
szervizigénye.  Már  beszerzése  került  egy  lemezgarázs,  amelyben  próbáljuk  az  idő
viszontagságai ellen óvni, hogy évekig szolgálja a települést. 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Megkérdezi a Képviselő- testület tagjait, hogy van e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? 
Erdős Zsolt képviselő
A polgárőrség vezetőjéhez teszi fel kérdését. Varga Ambrus körzeti megbízott megemlítette,
hogy nem volt zökkenőmentes a kapcsolatuk.
Nagy Béla polgárőrség elnök polgárőr helyettes:
Voltak súrlódások, ez a kapcsolat rendeződött. Egy polgárőr mindig a rendelkezésre áll. 
Erdős Zsolt képviselő
Megköszöni a munkájukat!
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Mindkét fél részéről tudunk megerősítést vagy cáfolatot kapni, megkéri a kapitány urat, ezzel
kapcsolatosan osszon meg pár gondolatot. 
Aranyi István r. ezredes mb. kapitányságvezető:
Foglalkozni  kell  vele.  Ennek  a  településnek  ő  a  körzeti  megbízottja,  Minden  polgárőrrel
kapcsolatban kell lennie, mert ők lefedik a települést.  A körzeti megbízott a polgárőrökkel
együtt minden bűncselekményről tud a településen. Kér héttel előre meg tudja mondani hogy,
mikor  van  szolgálatban,  mikor  van  szüksége  polgárőrre.  Ehhez  az  kell,  hogy  helyben  a
polgárőrparancsnok és a körzeti megbízott leüljenek és megbeszéljék. 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Információáramlásban  lévő  problémák,  vagy  az  esetleges  személyes  kapcsolatokban
rendeződnek, bízik benne ebből nem adódik a későbbiekben probléma. 
Megkérdezi a Képviselő- testület tagjait, hogy van-e még kérdés ezzel kapcsolatosan? 

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő



Köszöni a polgárőrség áldozatos munkáját. Megkérdezi van-e együttműködés a mezőőrrel?
Nagy Béla polgárőrség elnök polgárőr helyettes:
Jelen pillanatban még nincs együttműködési szerződésük, de a kapcsolatot már felvették. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Rendezvénnyel  kapcsolatosan  megkeresték,  időként  forgalomirányítás  történik,  ezt  a
polgárőröknek,  hogy  és  milyen  formában  engedélyezi  a  rendőrkapitányság,  hogy  lehet
korrigálni hogy a biztonság mindenek előtt meglegyen?
Aranyi István r. ezredes mb. kapitányságvezető:
A klasszikus  forgalomirányítást  a  polgárőr  nem tudja  végrehajtani.  Terelheti  a  forgalmat
rendezvény vagy baleset helyszínénél. Olyan helyen pl. 42-es főút, ami baleseti veszélyforrást
jelent indokolt h rendőr irányítsa a forgalmat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Megköszöni a Bárándért Egyesület és Polgárőrség együttműködését, munkájukat. 
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 

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

63/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  áttekintette  a
Bárándért  Egyesület  és  Polgárőrség  2013  évi  munkájáról  szóló
beszámolót, és azt elfogadja.

Megköszöni a Bárándért Egyesület és Polgárőrség 2013 évben elvégzett
áldozatos munkáját és az Önkormányzattal történő együttműködést.

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont 
Beszámoló a település szociális és gyermekjóléti ellátó rendszeréről

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Köszönti a Támasz képviselőit. Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Dr. Kaszásné
Sarkadi Anna intézményvezetőnek. 
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
2013-ban  egy  nagyon  fontos  változás  történt  az  intézmény  épületében,  a  fenntartó
megváltozott.  A vezető szerve a Társulási Tanács lett. Az intézmény napi működését ez a
változás nem befolyásolta. Szociális és gyermekjóléti alapellátást láttak el 2013-ban is.
Nő  a  veszélyeztetett  gyermekek  száma,  több  mint  40  gyermek  van  védelembe  véve,
folyamatosan minden évben kell gyermeket kiemelni a családjukból. 
Az étkeztetés már egy stabil szolgáltatás, jó az együttműködés, nincs panasz a konyhán főzött
ételekre. 
Házi segítségnyújtásánál magas az idős lakosságnak a korösszetétele. Ugyanaz a tendencia
folytatódik ami évek óta, egyre súlyosabb ellátási igények vannak. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az első év amikor nem csökkent a kihelyezett
készülékek száma. Van olyan település ahol jelentősen nőtt. 



Családsegítésnél ugyanaz figyelhető meg mint a gyermekjóléti szolgálatnál, egyre nagyobb
annak a rétegnek a köre akik segítségre szorulnak. Bárándon érik el a legnagyobb sikert. A
nappali  ellátásnál  a  legkisebb a mozgás,  az  idősek igénye évek óta  ugyanaz.  A támogató
szolgáltatás minimális mértékben de nőtt, ugyanazokat az embereket szállítják szinte nap mint
nap. Jelentős volt  a pályázat abból a szempontból hogy egy teljesen új kapcsolatrendszert
építettek ki a  kapitánysággal. Bárándon nem jellemző, mert nincs annyi hátrányos helyzetű
család, nincs annyi kisebbség. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezi van e vélemény, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatosan. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Megköszöni  a  Támasz  munkáját,  nagyszerűen  tud  dolgozni  a  Támasz  dolgozóival.  A
munkatársak jól kezelik a problémákat. Nyugodtságra okot adó tényező, hogy a faluban van
egy állandó felügyelet. 
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Megköszöni, örülnek, mikor olyan partnereket találnak, akikkel jól tudnak együtt dolgozni. 
Kiss Gyuláné képviselő
Köszönetét fejezi ki, Jól tudnak együtt dolgozni. Aggodalommal tölti el mikor egy gyermeket
ki kell emelni a családból, bízik abban hogy a gyermekjóléti szolgálat munkája során előbb
utóbb visszakerülnek ezek a gyerekek a családhoz. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Hiszi  azt  hogy  a  munkát  előrébb  viszi  az  intézmények  közötti  jó  kapcsolat.  Utalva  a
pályázatra ez megerősítette ebben. Megköszöni a munkájukat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az elhangzottak megerősítik  benne azt  a  dolgot,  hogy ez az ellátó rendszer  jól  működik.
Öröm hallani hogy Bárándon sikereket érünk el ezen a területen, az ellátotti kör stabil. Öröm
látni hogy nagyon sok esetben a  kiemelt gyermekek visszakerülnek a családjukhoz. Külön
öröm  hogy  ebben  az  évben  sikerült  a  bölcsődét  beindítani.  Megköszöni  a  munkájukat.
Megköszöni a munkájukat. 

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

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

64/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a település szociális
és gyermekjóléti ellátó rendszeréve kapcsolatosan, a Támasz Szociális
Alapszolgáltatási  Központ  Bárándi  telephelyének  működéséről  szóló
beszámolót a mellékletben foglalt módon hagyja jóvá.

Köszönetét  fejezi  ki  Kaszásné  Sarkadi  Anna  intézményvezető
asszonynak,  Horgosi-Takács  Andrea  szakmai  egység-vezető
asszonynak,  valamint  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ
valamennyi  munkatársának  az  elmúlt  évben  végzett  munkáért  és  a
folyamatos kiváló együttműködését.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal



4. napirendi pont
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2013.
évi beszámolója

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Köszönti a tűzoltó parancsnokság képviselőjét.  Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a
szót Karacs Károly tűzoltóparancsnoknak.
Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok
A beszámolóból Báránd települést emeli csak ki. Tűzoltásról, műszaki mentésről beszél pár
szót. 2013-ban 6 darab tűzeset és 16 db műszaki mentés történt a településen. 5 darab téves
jelzés volt, ebből 4 tűzeset és egy műszaki mentés.
Aminek nagyon örülnek a katasztrófavédelemnél és tűzoltóságnál szándékosan megtévesztő
jelzés  nem  volt.  Ami  a  katasztrófavédelem  szempontjából  kiemelt  figyelmet  kap  a
kéménytüzek. A településen kéménytűz nem volt.  Folyamatosan javuló tendenciát  mutat a
település tűzvédelme, ez az egész működési területre elmondható. Műszaki mentés esetében 9
esetben közlekedési baleset, 4 esetben fakidőlés valamint viharkár, 2 esetben egyéb kategória.
Ami ugyancsak kiemelkedő figyelmet kap a CO mérgezés, ez sem volt a településen. Műszaki
mentések során sajnálatos módon 7 fő szenvedett sérülést és 1 fő elhalálozott. A statisztikák
ezen a területen is előrelépést mutatnak. A polgárvédelmi szakterület nagy részét teszi ki a
munkájuknak. Megköszöni a település vezetésének és a lakosságnak valamint a közbiztonsági
referensnek a tevékenységét. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megemlíti, hogy 2012. január 1-én lépett életbe az új katasztrófavédelmi törvény.  Teljesen
átalakult rendszert kellett kialakítani. Elismerését fejezi ki. Bármilyen jelzés érkezett, a gyors
reakció minden esetben figyelemre méltó.  Megköszöni  a munkájukat,  bízik benne hogy a
továbbiakban is sikeresen együtt tudnak működni. 
Kérdezi a képviselő- testület tagjait, hogy az elhangzott beszámolóval kapcsolatosan van e
kérdés hozzászólás?
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Volt rá lehetőségük, hogy egy konfliktuskezelési tanfolyamon együtt dolgozzanak, köszöni a
lehetőséget. Reméli tudják ezt folytatni.
Karacs Károly tűzoltó százados tűzoltóparancsnok
Biztos benne, munkájuk során tudják hasznosítani a tanfolyamon tanultakat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megköszöni a beszámolót.

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

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

65/2014.(V. 22.)   KT határozat:  



Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  áttekintette  a
Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Püspökladányi
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  Püspökladányi  Hivatásos  Tűzoltó
parancsnokság 2013. évi beszámolóját, s azt elfogadja. Megköszöni a
Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Püspökladányi
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  Püspökladányi  Hivatásos  Tűzoltó
parancsnokság elmúlt évben végzett munkáját és az együttműködést.

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Beszámoló a Bárándi Köztemető 2013. évi üzemeltetéséről

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel  köszönti  Igazgató Urat.  Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Átadja  a  szót  Varga
Lajos ügyvezető igazgatónak.
Varga Lajos ügyvezető igazgató
Köszönt mindenkit. Elmondja, hogy amikor jön Bárándra, szinte félig hazajön. Már nem első
évben  üzemeltetik  a  Bárándi  temetőt.  Nagyon  sok  jogszabályi  változás  volt  a  temető
rendeletben. Bárándon az elmúlt évben kevés elhunyt volt. Fontosnak tartja és mindenképpen
meg kell  beszélni  hogy a bérleti  díjat  hogyan tudják a leghasznosabban felhasználni.  Van
információja  arról  hogy  az  önkormányzati  szolgáltatásokkal  kapcsolatban  pályázatokat
fognak kiírni, amennyiben lesz bővebb információja erről jelzi. A legnagyobb célkitűzésük az
hogy a lakosság megelégedésére végezzék ezt a kegyeleti szolgáltatást. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Kérdezi a képviselő- testület tagjait, hogy az elhangzott beszámolóval kapcsolatosan van e
kérdés hozzászólás?
Kiss Gyuláné képviselő
A szolgáltatás  magas  színvonalon történik a  temető működtetésével  kapcsolatosna vannak
még észrevételei, lakossági megkeresések után közvetíti hogy a kukák mellett sok a szemét.
Milyen gyakran történik ezek ürítése? A lakosság részéről igényként merülne fel az urnafal
létrehozása. Az utak szilárd burkolattal való ellátása is nagyon fontos lenne. 
Varga Lajos ügyvezető igazgató
Köszöni szépen! Elmondja,  hogy a képviselő asszony mindig építő jelleggel szól hozzá a
beszámolójához.  Szemétszállítás  két  hetente  van,  vannak  olyan  alkalmak,  amikor  több
hulladék keletkezik, akkor azonnal kérhetnek szemétszállítást. Ezt a problémát orvosolják a
gondnoksággal. Az urnafal építés hiányát ők is észrevették, ha volt már lakossági észrevétel
volt ezzel kapcsolatosan el kell gondolkodni rajta. Az utak felújításában is lehet gondolkodni,
de vannak fontosabb dolgok is. Műszaki bejárást lehet csinálni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Javaslatok  szerepeltek,  költségvetést  kell  kialakítani,  hogy  az  egyes  munkálatok  milyen
költséggel járnak. Az elmúlt évben a Képviselő- testület úgy határozott hogy az 1 millió Ft-os
bérleti  díjat  nem  a  költségvetés  hiányának  finanszírozására  hanem  a  temető  felújítására
különíti el. 100 000 Ft feladatalapú támogatást kaptak a temető üzemeltetésére. 
Varga Lajos ügyvezető igazgató
Az 1 millió Ft-ot nem nehéz elkölteni a Bárándi temetőre, 



Dr. Kovács Miklós polgármester:
Személyes bejárás alkalmával meg kell nézni mi az ami a legfontosabb elvégzendő mukák
közé tartozik,  látni kell ezek milyen nagyságrendet képviselnek. A pályázat kiírásról, ami a
temető felújítással kapcsolatos, információval nem rendelkezik. A szemét évek óta felmerülő
probléma, hathatósabb megoldást kell találni. 

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

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

66/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  áttekintette  a
Püspökladányi  Városüzemeltető  és  Gyógyfürdő  Kft.,  Bárándi
Köztemető üzemeltetéséről szóló beszámolóját, és azt elfogadja.

Megköszöni az egész éves együttműködést.

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont
Védőnői szolgálat beszámolója a 2013-ban végzett munkáról

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel  köszönti  a  Védőnői  Szolgálat  képviselőjét.  Előterjesztette  a  napirendi  pontot.
Átadja a szót.
Csóka László Elekné védőnő
Szeretettel  köszönt mindenkit.  A Beszámolót a 2013. évi védőnői munkáról készítette.  Az
utóbbi 4 – 5 évben háromszorosára növekedtek az adminisztrációs terhek, amik nagy részét
elveszik a munkaidőnek. Remekül működik a jelzőrendszerük az iskola, az óvoda és a támasz
irányába. Ezúton megköszöni a segítséget az intézményvezetőktől, amit iskola egészségügyi
munkájuk végzése  során számukra  biztosítanak.  Minden működéshez  szükséges  feltétellel
rendelkeznek.  Megköszöni  még  Dr.  Késmárky  Kodak  András  képviselő  úrnak  az  iskola
egészségügyi munka során nyújtott segítséget.  
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Kérdezi a képviselő- testület tagjait, hogy az elhangzott beszámolóval kapcsolatosan van e
kérdés hozzászólás?
Kiss Gyuláné képviselő
Köszönetet mond a védőnői szolgálat munkájának. Sokat dolgoznak együtt, a kapcsolatukról
a legjobbakat tudja elmondani. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Köszönetet mond a munkájukért. 

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő



Bízik benne,  hogy továbbra is  megmarad a  jó  kapcsolat.  Nem csak a védőnői  munkában
hanem  a  menedzsmentben  is.  Nagyon  szép  lett  a  védőnők  helye.  Eszközbeszerzésre  is
szükség lesz.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Több dolgot is öröm volt olvasni ebben a beszámolóban. Ez a munka a szakmai színvonalon
felül teljesül. Az eszközök vonatkozásában valóban vannak még hiányosságok, megpróbálják
ezeket  is  pótolni.  Minden  téren  pozitív  előremozdulás  tapasztalható.  Megköszöni  a
munkájukat és bízik benne, hogy hasonló színvonalon fog ez a későbbiekben is teljesülni.
Erdős Zsolt képviselő
Öröm hallani, hogy ilyen jó a kapcsolat a két fél között.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 

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

67/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  áttekintette  a
Védőnői szolgálat 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót, és
azt elfogadja.

Megköszöni  a  Védőnői  szolgálat  munkatársainak  az  elmúlt  évben
elvégzett munkát.

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő:       azonnal

7. napirendi pont
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönti az Orvosi Ügyelet képviselőjét. Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja
a szót.
Dr. Sáska Sándor 
Szeretettel köszönt mindenkit, elmondja hogy Jancsó doktor úr köszöni szépen a meghívást,
sajnos  nem  tudott  eljönni.  A  központ  részletes  beszámolót  készített  az  általuk  végzett
munkáról. A Bárándi ellátással, a Bárándi betegekkel kapcsolatban különösebb probléma nem
fogalmazódott  meg.  Reméli  a  lakosság  részéről  sem  volt  különösebb  probléma  a
tevékenységükkel  kapcsolatban.  Kiemeli  hogy  megváltozott  az  irányításuk,  régen
mobilszámmal  működtek  és  az  ügyeletes  orvossal  beszélt  mindig  a  beteg  aki  kereste  az
ügyeletet, most már harmadik éve  hogy a mentőszolgálat irányítja őket is. A lakosságnak a
104-es telefonszámot kell hívnia, a mentés irányítás dönti el hogy ügyelet jön vagy mentő jön.
Amennyiben kérdés van szívesen válaszol. 

Dr. Kovács Miklós polgármester:



A tájékoztatóból egy dolgot szeretne kiemelni, jó érzéssel olvasta, hogy Báránd és Tetétlen
vonatkozásában  az  országos  értékeknek  megfelelő  a  lakásokon történő aktivitás,  illetve  a
rendelőben ellátottak vonatkozásában is  hasonló.  Az országos átlaghoz igazodóan tudott  a
település  teljesíteni  2013-ban.  Ez  a  megelőző  években  mindig  problémát  jelentett.  A
figyelemfelhívásoknak  és  a  tájékoztatásoknak  köszönhetően  ennek  meg  lett  a  gyümölcse,
mindenképp óriási pozitívum az elvégzett munka mellett. 
Kérdezi a képviselő- testület tagjait, hogy az elhangzott beszámolóval kapcsolatosan van e
kérdés hozzászólás?
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Majdnem 1000 fővel csökkent a tavalyi ellátottak száma. Mi okozhatja?
Dr. Sáska Sándor 
Vannak  olyan  esetek  amikor  automatikusan  mentő  egység  indul,  ezek  az  ellátások  a
statisztikában nem jelennek meg. Ami megjelenik az csak az amit ők rögzítenek minden egyes
esetben. A mentésirányítás miatt alakulhat ez így. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Az új rendszerrel kapcsolatban a 104-et kell hívni és ott eldöntik a súlyosságát úgy küldik a
mentőt illetve ügyeletet. Sajnos ezt megtapasztalta, remekül működött. Köszönjük!
Dr. Kovács Miklós polgármester:
A nehéz anyagi körülményekhez a finanszírozás alakulásához képest a szakmai színvonal az
ellátás színvonala folyamatosan felfelé ívelő arányban növekszik. Megköszöni a konstruktív
együttműködést bízik benne hogy a későbbiekben is hasonlóan fog működni. 
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 

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

68/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  áttekintette  az
Orvosi  Ügyelet  Nonprofit  Kft.  beszámolóját,  az  orvosi  ügyelet
szolgáltatás 2013. évi biztosításáról, és azt elfogadja.

Megköszöni  az  Orvosi  Ügyelet  Nonprofit  Kft.  által  az  elmúlt  évben
elvégzett munkát.

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

8. napirendi pont
Beszámoló a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évben végzett 
tevékenységéről 

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönti a Művelődési Ház igazgatóját. Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a
szót.

Nyékiné Katona Hedvig igazgató



Széleskörű tevékenységet végeznek, próbált mindnet összeszedni. Amit kiemel az az egyik
legfontosabb feladatuk, hogy azt a kevés normatívát, amit az önkormányzat hozzá tud tenni
minden  lehetséges  eszközzel  kiegészítsék.  A személyi  állomány  is  kevés  sajnos,  ezúton
szeretné  megköszönni  azoknak  a  kulturális  közmunkásoknak  akik  náluk  dolgoznak  hogy
segítik a munkájukat. Sok esetben késő esti munkavégzést is meg kell tenniük, szó nélkül
mennek  és  segítenek.  Próbálnak  boldogulni  azzal  a  személyi  állománnyal  ami
rendelkezésükre  áll.  Ez a  két  sarkalatos  pont  amire  törekedni  kell,  hogy legyen miből  és
legyen kivel dolgozni. Tavaly évben is eleget tudtak tenni a törvény és önkormányzat által
rájuk ruházott feladatoknak. Erre törekszenek a jövőben is. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Kérdezi a képviselő- testület tagjait, hogy az elhangzott beszámolóval kapcsolatosan van e
kérdés hozzászólás?
Kiss Gyuláné képviselő
Szeretné megköszönni  a  2013.  és  az azt  megelőző évben a TÁMOP-os pályázat  kapcsán
nyújtott segítséget. A gyerekeknek olyan élményeket tudtak nyújtani, ami az ő fejlődésüket
elősegítette. 
Kiss Gyuláné képviselő
A választáskor nyújtott technikai segítségért fejezi ki köszönetét.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az együttműködésük az  intézmények vonatkozásában akár  egyéb területeken,  pályázatok,
projektek  vonatkozásában,  a  település  fejlesztését  és  előremozdítását  figyelembe véve,  az
áldozatos  munka,  amit  végzett  teljes  mértékben  tükröződik.  Bízik  benne,  hogy  ez  a
későbbiekben is hatékonysággal tudnak együtt működni.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A DEKOM nevében hozzáteszi,  hogy a legbefogadóbb intézmény volt  a  művelődési  ház.
Azok a gyerekek a kik a programjaikon részt tudtak venni, ők is így gondolják a jövőben is. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 

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

69/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  áttekintette  a
Balassa  Iván  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  2013.  évben  végzett
tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadja.

Megköszöni  az intézmény munkatársainak az  elmúlt  évben elvégzett
munkát és az Önkormányzattal történő együttműködést.

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

9. napirendi pont



Dr. Késmárky-Kodak András beszámolója a 2013. évben végzett háziorvosi 
tevékenységről

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Dr. Úrnak. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A  hozzászólásaival  nagyjából  felsorolta,  hogy  kikkel  működnek  együtt.  Nem  akar
statisztikákat, számokat mondani mert benne van a  beszámolóban. Az elmúlt évben 15.000
betegellátásuk volt, részben háznál részben bent a rendelőben. Növekvő tendenciát mutatott a
betegellátás.  Köszönhető annak is hogy nagyon sok új dolgot igyekeztek kialakítani,  több
lehetősége van a körzetbe tartozó betegeknek hogy kikerüljék a szakrendeléseket,  korházi
bent  fekvéseket.  Több  kúra  szerű  ellátást,  egyéb  beavatkozást  tudnak  végezni  amivel,
kiválthatják  ezeket.  Ebben  a  körzetben,  itt  Bárándon  nem  találkozott  drogfogyasztással,
aminek  nagyon  örül.  Viszont  a  környékbeli  településeken  folyamatosan  hallani  ezt  a
problémát, fél attól,  hogy megjelenhet Bárándon is. Ezért tartja nagyon fontosnak, hogy a
bűnmegelőzésen  belül  a  drog  prevencióra  nagy  hangsúlyt  fektetnek.  Beindították  a
foglalkozás egészségügyi  tevékenységet,  az együttműködési megállapodást megkötötték az
önkormányzattal. Az óvodának is megoldották a foglalkozás egészségügyét. Ma délután hívta
fel a  kormányhivatal, hogy szeretné bekapcsolni a cégüket a közösségi szolgálat foglalkozás
egészségügyét is ők lássák el. Továbbiakban szeretné bővíteni a szolgáltatást, Püspökladány
vezetésével  egy  idősek  otthona,  részben  kórházi  ellátást  is  nyújtó  intézmény  létesüljön.
Későbbiekben  szeretné  Bárándot  bekapcsolni  egy  fekvőbeteg  ellátásba  idősgondozásba,
reméli egy éven belül kivitelezhetővé válik majd ez az otthon. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A foglalkoztatás egészségügy terén nyújtott segítséget, gyors reagálást köszöni meg. 
Kiss Gyuláné képviselő
A foglalkoztatás egészségüggyel kapcsolatban szeretné megköszönni Dr. úr rugalmasságát.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Fájó  szívvel  olvasta  a  főbb  betegségtiposuk  kööttl  egy  kettő  megjelenését,  gondol  itt  a
daganatos,  szív  és  érrendszeri  megbetegedésekre.  Sajnálatos  dolog,  hogy  nagyobb
volumenben is megjelennek a településen. A rugalmasság, a gyors reagálás nélkülözhetetlen
segítséget jelentett a számunkra. Az önkormányzat és hivatal nevében is megköszöni. 
Kiss Gyuláné képviselő
Daganatos betegek száma növekszik úgy veszi észre. Mi ennek az oka?
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Az országos átlaghoz képest kicsit alatta vagyunk, viszont az országos átlag is nő, a Bárándi 
átlag is nő ezáltal sajnos. Leginkább szív és érrendszeri, gyomor, bél betegség van leginkább. 
Azt feltételezik, hogy az elmúlt 30-40 év megváltozott táplálkozási szokás okozhatja a 
gyomor bélrendszeri daganatok kialakulását, feltételezik, hogy a finomított cukor is. Ezzel 
összefüggésben azt mondhatja el hogy szinte megduplázódott a cukorbetegek száma. A 
cukorbetegek közül kerül ki nagyon sok gyomor bélrendszeri daganatos beteg is. Tüdőt és 
bőrt érintő folyamatoknak a mostani UV sugárzás illetve a levegő összetétele az ami 
okozhatja. 
Kiss Gyuláné képviselő
Azért tette fel a kérdést mert ez a lakosokat nagymértékben érdekli. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 6 fő. 



A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

70/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  áttekintette  Dr.
Késmárky-Kodak  András  beszámolóját  a  2013.  évben  végzett
háziorvosi tevékenységről, és azt elfogadja.

Megköszöni  az  Dr.  Késmárky-Kodak  András  által  az  elmúlt  évben
elvégzett munkát és az Önkormányzattal történő együttműködést.

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Szünetet rendel el.

10. napirendi pont
Beszámoló a Bárándi Napsugár Óvoda 2013. évben végzett tevékenységről

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót.
Kiss Gyuláné képviselő
Beszámolót mindenki megkapta. Néhány dolgot emel ki. A nevelési év elején 79 gyermek
volt, évközben érkezett hozzájuk 5 fő, 1 fő pedig kiemelésre kerül a családból így elment az
óvodából.  Egy  sajátos  nevelési  igényű  gyermekük  van  aki  most  nagycsoportos  korú,
tanulmányait  egy speciális  iskolában fogja folytatni.  Tanköteles  korúak száma 32 fő volt,
közülük 22-en iratkoztak be iskolába. 13 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt, a
hátrányos helyzetű gyermekek száma 49 fő. Szeptember 1-től 4 csoporttal működik az óvoda.
Sajnos az 5 csoport működtetését nem tudták megoldani. Az 5. csoport helyén a bölcsőde
került  kialakításra.  A tárgyi  feltételek  ideálisak,  úgy  gondolja  a  térség  egyik  legjobban
felszerelt  óvodájával  rendelkeznek.  Személyi  feltételek:  8  fő  óvodapedagógust
foglalkoztatnak az óvodában, 1 fő óvodavezető és 7 fő csoportvezető óvónő. A köznevelési
törvény  lehetőséget  adott  1  fő  pedagógiai  asszisztens  foglalkoztatására.  A  pénzügyi
feltételeknél  kiemeli  azt  a  tényt,  hogy  januártól  kedvezőbbé  váltak  a  dologi  kiadásra
fordítható  kereteik.  A programuk megfelel  a  nemzeti  köznevelési  törvény elvárásainak,  e
szerint végzik a gyerekek nevelését.  Következő nevelési  évben valószínű 21 fővel tudnak
indulni.  Továbbképzésen  nem vettek  részt.  A kapcsolataikról  néhány  gondolatot  szeretne
mondani. A család – óvoda kapcsolata jól működik. Iskolával eredményesen együttműködnek.
A pedagógiai szakszolgálattal  nagyon jó kapcsolatot sikerült  kiépíteniük, ebben a nevelési
évben több szolgáltatást kaptak mint a többi évben. Az egészségügyi intézményekkel együtt
működnek. Várja a kérdéseket, véleményeket.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Kérdezi a képviselő- testület tagjait, hogy az elhangzott beszámolóval kapcsolatosan van e
kérdés hozzászólás?

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő



Megköszöni a beszámolót. Színvonalas munka folyik az óvodában. Megköszöni az óvónők
munkáját. Mindig olyan gyerekeket engedtek az iskolába, akiknek az értékeire tudnak építeni,
ez nagyon fontos. Tavaly több gyerek ment iskolába most kevesebb.  Visszaeső tendenciát
mutat a gyereklétszám. 
Kiss Gyuláné képviselő
32 tanköteles gyerek van, ebből 22en mennek iskolába, a többiek maradnak még egy évet az
óvodában, a nyári gyerekek nem érettek meg az iskolakezdésre. A szociális készségük nem
elég fejlett még. Azt az álláspontot képviselik, hogy a megfelelően fejlett gyerekek lépjenek
iskolába.
Erdős Zsolt képviselő
A közel jövőben szükség lesz eszközbeszerzésre?
Kiss Gyuláné képviselő
Jól  állnak  a  sporteszközeikkel,  udvaron  lévő  eszközökkel,  fejleszteni  mindig  lehet,  mert
mindig  jelennek  meg  újabb  eszközök.  A  játékok,  amikkel  a  gyerekek  játszanak,
elhasználódnak, kis mértékben tudja pótolni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Fájó szívvel olvassa, hogy a gyerekek nagy része hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű.
A meghatározott keretlétszám évről évre teljesül, mindenképp öröm. Örül annak is, hogy a
kezdeti  nehézségek  ellenére  a  bölcsödével  való  együttműködés  úgymond  a  normális
kerékvágásba került. Megköszöni a rendkívül színvonalas munkát, például a szakmai napot,
különböző rendezvényeket. A Bárándi Óvoda térségi szinten kiemelkedő helyet foglal el. 

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

Dr. Késmárky – Kodak András képviselő nem volt jelen a szavazáson. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

71/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  áttekintette  a
Bárándi  Napsugár  Óvoda 2013.  évben végzett  tevékenységéről  szóló
beszámolót, és azt elfogadja.

Megköszöni  az intézmény munkatársainak az  elmúlt  évben elvégzett
munkát és az Önkormányzattal történő együttműködést.

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

11. napirendi pont
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi működéséről szóló beszámoló

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót.

Dr. Kiss Gyula jegyző



A közös Hivatal felállításával kapcsolatban a 12-es év végére nagyon sok találgatás volt. A
2013-as év megmutatta  azt  hogy a létrejött  közös önkormányzati  hivatal  működőképes.  A
hivatal két nagy szervezeti egységre tagozódik, Báránd központ és a Tetétleni kirendeltség. A
hivatal pénzügyeit a Báránd központ tartja kézben, nagyobb átcsoportosításra nem került sor.
A személyi feltételeknek megfelelünk. A lakosságszám és az ügyek száma létszámfejlesztést
tenne  szükségessé.  Összesen  14  finanszírozott  fővel  dolgozik  a  közös  hivatal.  A járás
ügyköröket  vett  el  ez  jelentős  tehercsökkenéssel  jár,  de  a  törvényváltozások  növelték  az
ügyterhet.  A  személyi  állománnyal  kapcsolatban  el  lehet  mondani  azt,  hogy  a
teljesítményértékelés központilag történik. Minden félévben értékelik a dolgozókat. Nagyban
hozzájárul  a  fejlődéshez.  Folyamatos  a  továbbképzés.  A  végrehajtások  haladnak.
Katasztrófavédelemmel kapcsolatban nagy mennyiségű adatot kellett megalkotni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Kérdezi a képviselő- testület tagjait, hogy az elhangzott beszámolóval kapcsolatosan van-e
kérdés hozzászólás?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Örül annak, hogy jól működik az önkormányzat. Örül annak is, hogy jól működik a közös
hivatal. További Jó munkát kíván. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az együttműködés felülvizsgálatára ebben az évben lehetőség lesz. A helyi választások után a
dolgok  újragondolására  van  lehetőség.  Báránd  az  előirányzatok  szerinti  létszámot
foglalkoztatja.  A  kiegészítő  támogatások  vonatkozásában  nem  voltak  fennakadások.  A
teljesítményértékelés  számára  mindig  is  fontos  volt,  valós  tényeken  alapuló
teljesítményértékelés lehet csak az alapja a minőségi munkavégzésnek.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jól összekovácsolt  csapat jött  össze,  nem mindennapi a két hivatal  közötti kapcsolattartás.
Választásoknál kiderült hogy tudnak együtt dolgozni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 

Dr. Késmárky – Kodak András képviselő nem volt jelen a szavazáson. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

72/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testülete  áttekintette  a
Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, és azt elfogadja.

Megköszöni  az intézmény munkatársainak az  elmúlt  évben elvégzett
munkát és az Önkormányzattal történő együttműködést.

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

12. napirendi pont
Bárándi Bölcsődével kapcsolatos döntéshozatal



Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Mindezidáig az önkormányzat működtette a bölcsödét, 
átkerül a támaszhoz és a későbbiekben ők üzemeltetik. Ez a társulás által jóváhagyásra került, 
az önkormányzat hozzájárulása szükséges még. 2014. július 1. napjával az intézmény a 
társulásba beintegrálásra kerül. A júliustól esedékes normatívát a támasz fogja megigényelni. 
A társulási megállapodás elfogadása a második határozati javaslat. 
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 
Az első határozati javaslat, 2014. július 1. napjával a  Kabai  Támasz  Családsegítő  és
Gyermekjóléti  Társulás  keretében kívánja  a  továbbiakban  az  önkormányzat  fenntartani  és
működtetni az intézményt. 

Dr. Késmárky – Kodak András képviselő nem volt jelen a szavazáson. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

73/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Báránd Községi Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló
Bárándi Bölcsőde intézménytekintetében fenntartja, hogy azt a Kabai
Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  keretében  kívánja
fenntartani és működtetni. Az intézmény társulásba adásának időpontját
2014. július 1. napja, azzal a kitétellel, hogy az intézmény átszervezése
nem akadályozhatja  annak  folyamatos  működését.  Hozzájárul  ahhoz,
hogy a Bárándi Bölcsőde tekintetében a Kabai Támasz Családsegítő és
Gyermekjóléti  Társulás  által  igényelt  normatíva  megérkezéséig,
utólagos elszámolás mellett, az önkormányzat finanszírozza a Bárándi
Bölcsődével kapcsolatban felmerülő minden költséget. 

Felhatalmazza  Dr.  Kovács  Miklós  Polgármestert  és  Dr.  Kiss  Gyula
Jegyzőt  a  szükséges  tárgyalások  lefolytatására,  a  dokumentáció  és  a
szerződések létrehozására és aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

Dr. Kiss Gyula Jegyző

A második határozati javaslat a bölcsőde vonatkozásában a társulási megállapodás módosítása
a mellékletben foglaltak szerint az előterjesztése alapján. 

Dr. Késmárky – Kodak András képviselő nem volt jelen a szavazáson. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

74/2014.(V. 22.)   KT határozat:  



Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§. (2)
bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  Kabai  Támasz
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás (4183 Kaba, Szabadság tér 1.)
2013. május 31. napján kelt “Társulási megállapodás”-át 2014. július 1-
jei hatállyal a mellékletben foglaltaknak megfelelően módosítja.

Felhatalmazza Dr.  Kovács  Miklós  polgármestert  a  társulási
megállapodás módosításának és a módosított társulási megállapodásnak
az aláírására.

Határidő: 2014. július 1.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

13. napirendi pont
Az önkormányzati tulajdonú épületek, közintézmények pártrendezvényekre, politikusi 
megjelenésekre történő igénybevételéről szóló 7/2006. (III.14) KT számú rendelet 
módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A törvényességi felügyelettel egyeztették a múltkorában megváltoztatott rendelet. Néhány 
fogalmi pontosításra volt szükség. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Jogszabályi pontosítások illetve a választási eljárásról szóló törvény módosításai indokolták 
ezeket a módosításokat. 
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 

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

11/2014.(V. 22.)   KT rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (V.22) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú épületek, közintézmények pártrendezvényekre, politikusi
megjelenésekre történő igénybevételéről szóló

7/2006. (III.14) KT rendelet módosításáról

Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló
2011.  évi.  CLXXXIX.  törvény  42.§  1.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,
valamint  a nemzeti  vagyonról  szóló 2011.  évi  CXCVI. törvény rendelkezéseit  figyelembe
véve az önkormányzat tulajdonjogáról és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
a következőket rendeli el:



1.§ Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  tulajdonú
épületek,  közintézmények  pártrendezvényekre,  politikusi  megjelenésekre  történő
igénybevételéről  szóló  7/2006.  (III.14)  KT  rendeletének  2.§  b)  pontja  a  következőknek
megfelelően módosul:

„b) közintézmény: általános iskola, óvoda, községi könyvtár, művelődési ház, háziorvosi 
rendelő, szociális szolgáltatást nyújtó intézmény”

2.§ Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  tulajdonú
épületek,  közintézmények  pártrendezvényekre,  politikusi  megjelenésekre  történő
igénybevételéről  szóló  7/2006.  (III.14)  KT  rendeletének  2.§  c)  pontja  a  következőknek
megfelelően módosul:

„c) pártrendezvény: a jelöltek, a jelölőszervezetek, valamint – MO-n politikai pártként 
nyilvántartásba vett – a politikai pártok által szervezett vagy rendezett esemény, rendezvény”

3.§ Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  tulajdonú
épületek,  közintézmények  pártrendezvényekre,  politikusi  megjelenésekre  történő
igénybevételéről  szóló 7/2006.  (III.14)  KT rendeletének 3.§ (3)  bekezdésének a)  pontja  a
következőknek megfelelően módosul:

„a) a jelölőszervezet, a jelölt, a párt vagy politikus nevét, elérhetőségét”

4.§ Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  tulajdonú
épületek,  közintézmények  pártrendezvényekre,  politikusi  megjelenésekre  történő
igénybevételéről szóló 7/2006. (III.14) KT rendeletének 4.§ (5) bekezdése a következőknek
megfelelően módosul:

„(5) A jelölőszervezet, a jelölt, a politikusi megjelenés esetére is vonatkoznak a (4) bekezdés
rendelkezései.”

5. §  Jelen rendelet  2014. június 1.  napján lép hatályba,  és a hatálybalépést  követő napon
hatályát veszti.

Báránd, 2014. május 22.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző



14. napirendi pont
A természetben nyújtott gyógyszerkártya támogatás bevezetése

Dr. Kovács Miklós polgármester:
A gyógyszerkártyára 700 000 Ft került elkülönítésre a költségvetésben. Minden idős 
nyugdíjasnak akiknek a gyógyszerköltség igen komoly terhet jelent, legalább évente egyszeri 
támogatáshoz jussanak. Mindazon személyek, akik a közgyógyellátásból kikerülnek. Első 
sorban 65 év feletti lakosoknak. Egyeztetett a Bárándi Patika tulajdonosával a 
gyógyszerkártya formájáról. Minden tekintetben együtt működéséről biztosított. Készítettek 
egy hatástanulmány ezzel kapcsolatosan, a 2013-ban megállapított közgyógy jogosultságok 
száma 60 főt érint. Megnézték a település lakosság összetételét életkor szerint, a 65 év 
felettiek vonatkozásában 468 főre vetíthető. Kb 140 ember részére nyújthat természetbeni 
hozzájárulást.  Jogosultsági feltételként meghatározásra került a jövedelemhatár. Célja 
egészségi állapot javulásához való hozzájárulás, gyógyszerterhek csökkentése. A háziorvosok 
által kiállított gyógyszerekre vonatkozik. Az utalvány értéke évente 5000 Ft. Méltányosságra 
nincs lehetőség. Első körben a hatáskört a polgármesterre delegálták, ha úgy gondolja a 
képviselő testület szociális bizottságra is átdelegálható. Megkérdezi van-e valakinek kérdése 
hozzászólása?
Mosdóczi Tibor képviselő
Nagyon jó dolognak tartja, sokan nem jogosultak közgyógyellátásra indokolt lenne a 
támogatásuk. Nagyon jó, hogy van egy ilyen lehetőség.
Erdős Zsolt képviselő
1000 és 2000 ft-os címletekben lenne ez a rászorulóknak odaadva, ha 1590 Ft-ba kerül a 
gyógyszer és a beteg odaadja a 2000 Ft-os címletet. Készpénz adható vissza neki? 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Ez az összeg egy keretet jelent, az 5000 Ft-ot teljes mértékben kimerítheti. Készpénzt nem 
kap vissza. 
Kiss Gyuláné képviselő
Támogatja, hogy a polgármester hatáskörében maradjon ennek az elbírálása. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 

Dr. Késmárky – Kodak András képviselő nem volt jelen a szavazáson. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő rendeletet:

12/2014.(V. 22.)   KT rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (V.22) önkormányzati rendelete

a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 6/2013.(III.7)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 45.§. (1) és 92.§.(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:



1.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  6/2013.(III.7)
önkormányzati rendeletének 6.§ (1a) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:

„(1a) A Képviselő-testület  ezen rendelet  szerinti  önkormányzati  segély megállapítása
tekintetében  hatáskörét  a  Oktatási  és  Szociális  Bizottságra  ruházza  át,  a  Képviselő-
testület a gyógyszerkártya tekintetében hatáskörét a polgármesterre ruházza át.”

2.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  6/2013.(III.7)
önkormányzati rendeletének 15.§-a a következőknek megfelelően módosul:

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

a) rendszeres szociális segély, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
b) önkormányzati segély.

ba) alkalmanként nyújtott egyszeri segély
bb) gyógyszerkártya.”

3.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  6/2013.(III.7)
önkormányzati rendelete a következő 25/C.§-szal egészül ki:

„25/C.§ (1)  Gyógyszerkártya  Báránd  közigazgatási  területén  élő  állandó  lakcímmel
rendelkező  azon  65.  életévüket  betöltött, nyugdíjas  személyekre  terjed  ki,  akik
közgyógyellátásban nem részesülnek.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, gyógyszerkártyára jogosult az,
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének 220 %-át  /62.700.-Ft/,  egyedül  élő  esetén
annak 250 %-át /71 250.-Ft/.

(3)  A  támogatás  mértéke  személyenként  évente  egyszer  5.000.-Ft  értékű  lehet.  A
gyógyszerkártya érvényességi ideje a kiállítástól számított 6 hónap.

(4) A támogatás felhasználható a háziorvos illetve szakorvos által  felírt  gyógyszerek
kiváltására.  A kérelem  mellékletét  képezi  és  a  kérelemmel  együtt  nyújtandó  be  a
háziorvos  által  kiállított  igazolás,  amely tartalmazza  a  havi  rendszerességgel  szedett
szükséges gyógyszereket.

(5)  A háziorvos,  illetve  szakorvos  által  kiadott  igazolás  alapján  a  Bárándi  patika
gyógyszerésze a havonta szükséges gyógyszereket a gyógyszerkártya ellenében kiadja.
Az utalvány csak az orvosi vénnyel felírt gyógyszerekre váltható be. A gyógyszerkártya
beváltóhelye a Bárándi Patika 4161 Báránd, Vörösmarty Mihály út 26. szám.

(6)  A  jogosultság  megállapítása  határozattal  történik,  melynek  melléklete  a
gyógyszervásárlásra jogosító gyógyszerkártya (utalvány).

A gyógyszerkártya tartalmazza annak értékét, jogosult nevét, lakcímét,
TAJ számát és a kártya érvényességének idejét.
A gyógyszerkártya 1.000.- és 2.000.- Ft értékű címletekben adható.

(7) Az Önkormányzat a gyógyszertár részére a beváltott gyógyszerkártyák elszámolása 
alapján utólag téríti meg annak összegét.”

4.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  6/2013.(III.7)
önkormányzati rendeletének 26.§ (2) bekezdése a következőknek megfelelően módosul:



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

5.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  6/2013.(III.7.)
önkormányzati rendelete az alábbi melléklettel egészül ki:

„ számú melléklet a 6/2013.(III.7) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

Természetbeni önkormányzati segélyre, 
GYÓGYSZERKÁRTYA támogatásra

Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni!

1. A kérelmező adatai

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

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

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

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

1.4. Állandó lakcíme:
Irányító száma:  ……….………… község…………………………közterület neve 
(út/utca/tér/köz) ér …………..házszám

1.5. Tartózkodási helye/lakcíme:
Irányító száma:  ……….………… község…………………………közterület neve 
(út/utca/tér/köz) ér …………..házszám
1.6. Társadalombiztosítási azonosító száma:…-- 

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

2. Kérelmezővel együtt élő családtagok adatai

A B C D E F

Név

(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve Születés
helye,
ideje

(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási 
Azonosító

Jele

18. életévét
betöltött
személy

esetén azon
oktatási

intézmény
megnevezése
, ahol tanul

Megjegy
zés *

   



   
   
   
   

3. Gyógyszerkártya támogatás iránti kérelem indokolása:

…………………………………………………………………………………………………

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

Nyilatkozat 

□ Kijelentem, hogy közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezem.

4. Jövedelmi adatok:

A B C D

A jövedelem típusa  Kérelmező  Házastársa 
(élettársa)

 Gyermekei

havi jövedelme (forint)
2.1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból
származó

      

2.2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből 
származó

      

2.3. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások

      

2.4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások

      

2.5. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások

      

2.6. Egyéb jövedelem       

2.7. Összes jövedelem       

Egy  főre  jutó  jövedelem:………...
……………

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



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

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

Báránd, ..…….év ……………………hó …………nap.
……………………………………

Aláírás
Ügyemben tájékoztatást 

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

Báránd, ..…….év ……………………hó …………nap.
……………………………………

Aláírás
Kötelező mellékletek

- a  kérelmező  és  a  családban  élő  közeli  hozzátartozókra  vonatkozó  csatolt
jövedelemnyilatkozat és annak mellékletét képező jövedelemigazolások az 1993. évi
III. törvény 4.§-ban meghatározottak szerint

- háziorvos által kiállított igazolás, amely tartalmazza a havi rendszerességgel szedett
szükséges gyógyszereket

6.§ (1) Jelen rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon
hatályát veszíti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

Dr. Késmárky – Kodak András képviselő visszatért a terembe. 



15. napirendi pont 
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  települési  hulladékkal
kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról szóló  26/2013.  (XII.11)
önkormányzati rendeletének módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az  alap  rendeletet  mikor  megszavazták  mondta,  hogy  a  törvényességi  felügyelet
felülvizsgálata után valószínű lesznek benne módosítások. Megküldték a módosítást, amely
teljesen jogszabály szerinti. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Sokszor  találkoztak  már  a  hulladékrendelettel,  pontosításokat  felsorolni  kellene  nagy
vonalakban. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az  első  módosítás  hatályát  érintő.,  Báránd  község  közigazgatási  területére  kell  hogy
kiterjedjen.  A  következő  módosítás  a  rendelet  tárgyi  hatálya  a  települési  hulladékkal
kapcsolatos közszolgálatra terjed ki. Az ürítés szám, legalább heti egy alkalommal kötelesek a
települési hulladék elszállítást megszervezni és igénybe venni. Jelzés érkezett a törvényességi
felől  hogy  mérlegeljék  annak  lehetőségét,  hogy  a  rendeletbe  építenek  méltányosságot  a
díjfizetés  vonatkozásában.  Hatályon  kívül  helyezendő  rendelkezései  vannak,  amik
módosításra kerültek. Kihelyezett gyűjtőedényben guberálni tilos. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Két  dolgot  kell  kiemelni.  Amivel  a  legtöbb  probléma  van  az  az  ürítés  számok.  Nem az
önkormányzat határozta ezt meg hanem jogszabály. A díj megállapításánál a díj megállapítási
jogkör most már hatósági jogkör. 

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

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

13/2014.(V. 22.)   KT rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2014.(V.22) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
26/2013.(XII.11) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.11) önkormányzati rendeletének
2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„2.§  (1)  A közszolgáltató  Báránd  Község  bel-  és  külterületén  köteles  biztosítani  a
települési  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást
(közszolgáltatási terület).”

2.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.11) önkormányzati rendeletének
2.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási
területen lévő ingatlan használójára (tulajdonos,  vagyonkezelő,  birtokos,  társasház és
lakásszövetkezet),  valamint  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  ellátó
közszolgáltatóra terjed ki.”

3.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.11) önkormányzati rendeletének
6.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§  (6) Szüneteltethető  a  közszolgáltatási  jogviszony,  ha  az  ingatlanhasználó  az
ingatlant  legalább  30  napig  nem  használja,  feltéve,  hogy  a  szüneteltetés  várható
időtartamát  legalább  8  nappal  korábban  írásban  bejelenti  a  közszolgáltatónak.  A
bejelentésben foglaltak  valódiságát  a  közszolgáltató  jogosult  ellenőrizni.  Az ingatlan
újbóli  használatba  vételét  az  ingatlanhasználónak  írásban  be  kell  jelenteni  a
közszolgáltató felé.”

4.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.11) önkormányzati rendeletének
II. fejezet 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„II. fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele

7.§  A helyi  közszolgáltatás  körében  az  ingatlanhasználó  és  a  közszolgáltató  közötti
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza
létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja,
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének
feltételeiben,  a  hulladék  begyűjtésének,  elszállításának  rendjében  bekövetkező
változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt  –
írásban értesíteni köteles.”

5. §

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.11) önkormányzati rendeletének
8.§ címe a következőképpen változik meg:



„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja.”

6.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.11) önkormányzati rendeletének
8.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§  (3)  A  hulladék  begyűjtésének,  elszállításának  rendje,  gyakorisága:  az
ingatlanhasználók  lakótelepi  lakások,  társasházak  esetén  heti  két  alkalommal,  egyéb
ingatlanok  esetén  heti  egy  alkalommal  kötelesek  a  települési  hulladék  elszállítását
igénybe venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az
ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.”

7.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.11) önkormányzati rendeletének
9.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

8.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.11) önkormányzati rendeletének
9.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

9.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.11) önkormányzati rendeletének
11.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:



„11.§ (3) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.”

10.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.11) önkormányzati rendeletének
2.§ (3) bekezdése, 6.§ (2) bekezdése, 10.§ (4) bekezdése és 15.§ (5) bekezdése 2014. június 1.
napján hatályát veszti.

11. §

Ez a rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszíti.

Báránd, 2014. május 22.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

Melléklet:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2013. (XII.11) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

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

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §



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

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

A rendelet hatálya

2. §

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

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

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

3. §

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

4. §

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

A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

5. §

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

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



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

Az ingatlanhasználó kötelezettségei

6. §

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

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

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

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

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

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

(4)  Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan építési
engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik
és hulladék sem keletkezik.

(5)  Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles
a  települési  hulladékát  a  gazdálkodó  szervezetnek  az  ingatlanon  folytatott  gazdasági
tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

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



bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli
használatba vételét az ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltatónak.

II. fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele

7. §

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

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

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8. §

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

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

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

(4) A  gyűjtőedények  méretének  és  számának  meghatározásakor  két  ürítés  közötti
időszakra  ingatlanonként  legkevesebb  4  liter/fő/nap  hulladékmennyiséget  kell  figyelembe
venni.



(5) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésre
bocsátani  a  szolgáltatás  megkezdése  előtt.  Az  ingatlanhasználó  vagy  meghatalmazottja  a
gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

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

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

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

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

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

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

9. §

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



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

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

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

10. §

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

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

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

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

11. §

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

(2) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a)    120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,
b)    240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
c)    1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

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



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

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

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, 
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. §

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

13. §

Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot évi 1 
alkalommal, legfeljebb 1 m3, vagy legfeljebb 200 kg mennyiségben – a 12. § -ban 
meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a mindenkor érvényes, 
közszolgáltató által meghatározott kedvezményes díj ellenében elhelyezheti.

A lomhulladékra vonatkozó

külön rendelkezés

14. §

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

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

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

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



A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

15. §

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

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

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

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

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

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

16. §

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

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

III. fejezet

Záró rendelkezések

17. §

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



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

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

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

Báránd, 2013. december 11.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

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

Elkülönített hulladékgyűjtő szigetek

Település neve:

Hely (Közterület
neve)

Papír (kék) Üveg (zöld) Műanyag (sárga) Összes db/sziget

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

Dr. Kovács Miklós polgármester:



Előterjesztette a napirendi pontot. A fakivágások illetőleg a fatelepítések már szóba került az 
ezekkel kapcsolatos problémakör. Erről beszéltek, hogy módosításként a rendeletbe 
bekerülhetne. Elkészült egy rendelettervezet a fakivágásokat és fatelepítéseket illetően. Ez 
teljesen az önkormányzat hatáskörébe utalja mind a fás szárú növények ültetését és kivágását 
is. Ez egy drasztikus módosítási javaslat a jelenlegi állapothoz képest. Ebből sok probléma 
adódott már.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Azt  tanácsolja,  nézzék  végig  a  rendeletet  mi  került  hatályon  kívül  és  mi  kerülne  bele  a
rendeletbe. Felolvasta a módosításokat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy a rendelkezések elég drasztikusak, de nem kevés ilyen jellegű problémával
szembesültek az elmúlt években. 
Kiss Gyuláné képviselő
A kúszó növények, amik a legtöbb problémát okozzák és a temető rendezetlenségét is hosszú
távon. Támogatja a rendelet tervezetet.  Hogy lehet a lakossággal ezt tudatni, hogy megértsék
a lényegét?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Sérülni fognak érdekek, de korlátozni kell a fatelepítést a parcellákat bérlők saját érdekében.
Ennek a lényege innentől kezdve annyi, hogy nem lehet ültetni fát, és fás szárú növényt. 
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 

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

14/2014.(V. 22.)   KT rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (V.22) 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  10.§  (1)  c)  pontja  2014.  június  1.  napján
hatályát veszíti.



2.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről
szóló  10/2007.(V.23)  KT  számú  rendeletének  14.§-a  a  következő  (5)  bekezdése  a
következőknek megfelelően módosul:

„(5) A temetőben magánszemély síremléken kívül más létesítményt  vagy padot  nem
állíthat, a síremlék területén kívül növényt, fát nem ültethet. A síremlék területén belül
kizárólag olyan lágyszárú növény ültethető mely magassága nem haladja meg a 150 cm-
t.  Szigorúan tilos  a  síremlék területén  belül  fa,  fásszárú növény ültetése és  bármely
olyan egyéb növény ültetése amely méreteivel túlnő a sírhely méretein, így alkalmas
arra, hogy mást jogai gyakorlásában akadályozzon.

3.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről
szóló 10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 14.§-a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Báránd Községi Önkormányzat jogosult minden olyan fát, fás szárú növényt és
egyéb  növényt,  a  vonatkozó  jogszabályok  szerinti  újratelepítési  kötelezettség
figyelembevételével,  a temetőből  eltávolítani,  amelyek elöregednek, vagy egyéb módon
kárt okozhatnak, vagy jelentős veszélyt jelenthetnek a temetőben létesített síremlékekre és azok
látogatóira. Báránd Községi Önkormányzat jogosult minden olyan növény eltávolítására,
amely telepítése nem felel meg az (5) bekezdésben foglalt feltételeknek.”

4.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről
szóló 10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 14.§-a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11)  Báránd  Községi  önkormányzat  eltávolíthat  minden  olyan  növényt  a  temető  egész
területérő,  amely növények tulajdonosai  kétszeri  felszólítás – 15 -15 napos határidőtűzése
mellett - ellenére sem tesznek eleget, a növény elszáradt lehulló leveleinek és letört ágainak
eltakarítására vonatkozó kötelezettségüknek, valamint az (5) bekezdésben foglalt feltételeknek,
ezáltal  másokat  zavarnak  kegyeleti  joguk  gyakorlásában  hozzátartozóik  sírjának
gondozásában .”

5.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető használatának rendjéről
szóló 10/2007.(V.23) KT számú rendeletének 14.§-a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12)  A (10) és (11) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelemre indult eljárásban a
Képviselő-testület  Hivatalának  ügyintézője  kétszeri  felszólítást  küld  az  érintettnek,  ezen
felszólítások eredménytelensége esetén a Képviselő-testület soron következő ülésén egyedileg
hoz döntést. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.”

Záró rendelkezések

6. §



(1) A jelen rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon 
hatályát veszíti.

(2) Jelen rendeletet a jegyző a helyben szokásos módon hirdeti ki.

Báránd, 2014. május 22.

                      Dr. Kovács Miklós                                                        Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

17. napirendi pont 
Óvoda körzethatár kijelölése

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A fenntartásban lévő óvodának ki kell jelölni a körzethatárát, ezt a TIR rendszerbe fel kell
tölteni és ehhez egy Képviselő- testületi határozat szükséges. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Mint ahogy az iskolánál ebben az esetben is tarthat.
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 

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

75/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bárándi
Napsugár  Óvoda  felvételi  körzetét,  Báránd  település
közigazgatási területére jelöli ki.

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

18. napirendi pont
Különfélék

A. Éltes Mátyás Általános és Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester:



Éltes Mátyás Általános és Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon részéről érkezett egy 
táboroztatással kapcsolatos kérelem. Egy bárándi tanulójuk  részére kérik a költségeihez való 
hozzájárulást. A szociális bizottság támogatta és 4500 Ft támogatást érdemesnek ítélte.
Kérdezi a szociális bizottság elnökét ezzel kapcsolatosan van e kiegészíteni valója?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Örülne neki, ha ez a gyermek megkapná ezt a támogatást mert így lehetősége nyílna hogy 
elmenjen erre a kirándulásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Ez minden évben volt kérelem eddig, és támogatta is az önkormányzat. 
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást
rendelt el. 

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

76/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz hogy az
Éltes  Mátyás  Általános  és  Szakiskola  Kollégium  és  Gyermekotthon
kérelmének helyt ad, és Kerékgyártó Szabolcs tanuló táboroztatásához
4.500 Ft intézmény által megadott számlaszámra történő megfizetésével
hozzájárul.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  összeg  átutalására  a  szükséges
intézkedések megtételére.  

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

B. Polgármester felhatalmazása a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-ben a
Képviselő testületet megillető részvényesi jogok gyakorlására

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szóban előterjeszti, hogy május 28-án rendkívüli közgyűlésre kerül sor, melyre egy 
meghatalmazásra lenne szükség. Megkérdezi ki az aki ezzel egyetért? 
A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozat: 

77/2014.(V. 22.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete akként dönt, hogy
a  Hajdú-Bihari  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt.  (székhelye:  4034
Debrecen, Hétvezér u. 21. sz., cégjegyzékszáma. Cg. 09-10-000135, a
jelen határozatban a továbbiakban: Zrt.) soron következő 2014. május
28.  napján  tartandó  rendkívüli  Közgyűlése  tekintetében  az
Önkormányzat  Képviselő-  testületét  megillető,  gazdasági  társaságról
szóló  2006.  évi  IV.  törvény  (Gt.)  és  a  Zrt.  Alapszabálya  szerinti
részvényesi  jogokat  és  azok  gyakorlását  eseti  jelleggel  Dr.  Kovács
Miklós polgármesterre ruházza át. Ezen átruházott hatáskörre tekintettel
a polgármester jogosult a Zrt. fentebb hivatkozott Közgyűlésén eljárni,



valamint  a  Közgyűlésen  az  Önkormányzat  Képviselő-  testületét
megillető részvényesi jogokat gyakorolni.

Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi a Képviselő- testület tagjait van e valakinek nyílt ülés keretében tárgyalandó 
napirendi pontja?
Dr. Késmárky – Kodak András képviselő
Több lakossági megkeresés volt arra a részre amire kérné az önkormányzat segítségét. A 42-es
főút és Kölcsey sarkán lévő terület gondozását az ott élő idősek nem tudják felvállalni. Benne 
lehetne a napi heti tevékenységekbe. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Visszatérő probléma. Megpróbálnak egy embert átcsoportosítani. aki rendbe teszi heti 
rendszerességgel. 
Erdős Zsolt képviselő
Vannak olyan ingatlanok amik előtt a járdát teljesen benőtte a fű. Oda lehetne e küldeni 
embereket? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Első körben nem, ez jegyző úr hatásköre. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Televízión keresztül is szeretne felhívni mindenkit arra hogy ne várják meg ameddig 
felszólítás megy. Elfogadtak egy rendeletet, ami a közösségi együttélés szabályait határozza 
meg és ebből az egyik az hogy az ingatlant rendbe kell tartani és gaz mentesíteni. Aki a 
felszólítás ellenére sem teszi rendbe, pénzbírságra számíthat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kivételt képeznek ez alól, akik mozgásában korlátozottak, illetve nem rendelkezik olyan 
közeli hozzátartozóval, aki ezt megteszi. 

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

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó
képviselő
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