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2014. 12. 05 -i rendkívüli  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)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)
Ulveczki Lajosné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)
Dr. Ács Ferenc (ügyvéd)
Horváth Gyula (RNÖ elnök)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Majoros
Csaba képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A  testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

182/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Majoros Csaba 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Majoros Csaba képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjeszti  a  napirendi  pontokat.  19-es  napirendi  pontként  a  SAFKE  –val  kapcsolatos
kérdéskört,  20-as  napirendi  pontként  a  mezőőrséggel  kapcsolatos  döntéshozatalt  javasolja
felvételre, Így a 21. napirendi pont lesz a különfélék. Tekintettel arra, hogy ne tartsák fel Dr.
Ács Ferenc ügyvéd urat, a 19 –es napirendi pontot javasolja, hogy az első napirend keretében
tárgyalják.
Megkérdezi, van-e valakinek egyéb javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek módosító, egyéb javaslatuk nem volt. 
A szavazáson jelen volt 7 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  7  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

183/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. SAFKE –val kapcsolatos kérdéskör
2. Együttműködési nyilatkozat tárgyalása a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal
3. Önkormányzattal  Csatlakozás  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
4. Fedezetkérés Kaba – Tetétlen – Báránd Közös Szennyvízelvezetési
és Tisztító Rendszer Önkormányzati társulás működtetéséhez
5. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.évi
költségvetéséről  szóló  3/2014  (II.26.)  számú  önkormányzati
rendeletének módosításáról
6. A 2014.évi költségvetés I- III. negyedévi teljesítéséről
7. 2015.évi  bérleti , szolgáltatási, térítési díjakról
8.  Államháztartáson  kívüli  forrás  átadásáról  és  átvételéről  szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
9. A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és
a  házszámozás  szabályainak  megállapításáról  szóló  rendelet
megalkotása
10. Báránd Községi Önkormányzat felülvizsgálandó rendeletei
11.  Szerep  csatlakozási  kérelme  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati
Hivatalhoz
12.  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  évi
munkaterve
13. 2015. évi belső ellenőrzés
14. Alpolgármester választás
15.  Pénzügyi  -  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagjának
megválasztása
16.  Báránd  Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának módosítása
17.  Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok megállapításához benyújtott
űrlapok elbírálása
18.  Tanulók  pályázatainak  támogatása  és  pályázatok  benyújtása  a
„Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó
Programjában”
19. A természetben nyújtott  szociális  célú tűzifa támogatás  igénylése
tárgyában benyújtott kérelmek elbírálása
20. Mezőőrséggel kapcsolatos tájékoztatás
21. Különfélék

1. napirendi pont
SAFKE –val kapcsolatos kérdéskör

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel köszönti Dr. Ács Ferenc ügyvéd urat, az önkormányzat jogtanácsosát. Ami miatt itt
vannak az elmúlt  testületi  ülésen hozott határozat,  amely a Sárrét  Fejlesztésért Közhasznú
Egyesület az Önkormányzat és az ÉRB Bank közötti per lezárását követően beállt fizetési
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kötelezettség kapcsán keletkezett.  A Képviselő –testület  meghatározta azt,  hogy rendkívüli
önkormányzati  támogatás  iránti  igényt  ad  be  rövid  távú  célként,  hosszú  távú  célként
megvizsgálja a körülményeket, megnézi a jogi vonzatát ennek az ügynek. Meghívásra került
Dr. Balla Ferenc ügyvéd úr is, de tárgyalást tűztek ki neki így nem tudott eljönni, de elküldött
egy tájékoztatót az üggyel kapcsolatosan. Ő képviselte az önkormányzatot ebben a perben. 
Elmondja,  hogy a  héten  megnyitásra  került  az  elektronikus  felület  és  beadásra  került  az
önkormányzat rendkívüli  támogatás iránti  igénye. Várhatóan december 20-án elbírálásra is
fog kerülni. 
Felolvassa a mellékletben szereplő Dr. Balla Ferenc ügyvéd úr levelét.
Átadja a szót ügyvéd úrnak.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Köszönti Polgármester Urat és a Képviselő – testületet. Elmondja, hogy megkapta a 2 ítéletet.
Átolvasta, egyetért a kollegája véleményével, azért is mert az ítélőtáblai döntést a Csíki Péter
tanácsa hozta aki egy igen tekintélyes tanácsnak számít az ítélőtáblán. Ő is úgy látja hogy az
utólagos Képviselő- testületi jóváhagyás ami meghatározza azt hogy tulajdonképpen itt ne
legyen  keresni  valója  az  önkormányzatnak.  Lehetőség  van  még  legfelsőbb bíróság  kúriai
felülvizsgálatot kérni, ezt kizárólag jogszabálysértésre hivatkozva lehet előterjeszteni, de úgy
látja ez csak a perköltséget növelné. 
Leellenőrizte  az  egyesületet,  jelenleg  is  bejegyzett  egyesület  a  debreceni  törvényszék
nyilvántartásában. 
A kezesi felelőssége fennáll az önkormányzatnak. Javasolja, ha kára van ebből az ügyből az
önkormányzatnak  meg  kell  próbálni  tovább  hárítani  az  egyesület  felé.  Ami  nehézséget
okozhat az a végrehajthatóság.  Ami a felelősségi kérdéseket illeti,  a jogerős ítélet  feketén
fehéren leírja hogy álképviseleti jogkörében járt el a korábbi polgármester aki ezt a szerződést
aláírta. De azzal hogy ezt utólagosan jóváhagyta a testület, a korábbi polgármester felelőssége
nehezen lenne megállapítható. Számon kérni a volt polgármestert úgy gondolja, nem lehet. A
Képviselő-  testület  felelősségét,  mint  olyan  nem  szabályozza  a  jogszabály.  A  korábbi
polgármester az egyesületben elnöki funkciót töltött be. A bank a 49 millió körüli összeget
átutalta  az  egyesület  részére.  Az,  hogy  ezzel  az  összeggel  mi  lett  az  egyesület  belügye.
Olvasta  hogy  a  Kiss  Sándor  úr  vállalt  készfizető  kezességet.  Közokiratba  foglalva  ez
végrehajtható  lehet.  Ha  ezt  nem vállalja,  egy  külön  perben  alapot  adhat,  hogy kezesség
felelősség  mivoltában  polgári  peres  eljárást  lehet  ellene  indítani.  December  20-ig  eldől
kapunk e támogatást ezen összeg kifizetésére. Megkérdezi a bank mennyire „szorongatja” az
önkormányzatot? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
December  31-ig  kaptunk  haladékot  arra  hogy  ezt  valamilyen  formában  rendezzük.
Amennyiben  az  állami  segítségnyújtás  nem valósul  meg  akkor  a  végrehajtás  eszközeivel
illetőleg  bár  ők  nem  szeretnék  ellehetetleníteni  az  önkormányzatot  valamilyen  fizetési
haladékkal  szeretnének  felénk  közelíteni.  Az  új  gazdasági  stabilitásról  szóló  törvény
értelmében ahhoz is kormány hozzájárulás kell. 
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Milyen értékeket képvisel a felépítmény? 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Az MVH támogatói határozat és az ehhez kapcsolódó kormányrendelet egyértelműen rögzíti
hogy amennyiben 50 + 1  % nem valósult  meg a  beruházásból  akkor  a  teljes  támogatási
összeget visszaköveteli. A felépítmény vonatkozásában nem csak nekünk lesz követelésünk
hanem az MVH is érvényesíteni fogja a jogát erre vonatkozóan.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
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El kell gondolkodni azon hogy a felépítményt, hogyan tudnánk megmenteni, ha nekünk kell
helytállni az egyesület helyett. 
Kérdés javaslat gondolat?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Felmerült a polgárjogi felelősség és utólagos jóváhagyással önkormányzati szinten nem állja
meg a helyét. A büntető jogi rész abszolút nem fog fennállni.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Javasolja várják meg a december 20-át, ha nem oldódik meg az egyesületet kell megkeresni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az elnök a vagyonával milyen mértékben felel?
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
A régi  ptk.-   n  alapul  a  régi  jogszabályokat  kell  figyelembe  venni.  Bármi  kára  van  az
önkormányzatnak az egyesület felé tovább kell hárítani. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Mi  van  abban  az  esetben,  önkormányzati  ingatlanon  építettek  egy  egyesületi  tulajdonú
befejezetlen projektet. Valószínű az MVH be fogja jelenteni ezzel kapcsolatban az igényeit.
Mi fog történni?
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Legrosszabb esetben az MVH követelni fogja az egyesülettől a kifizetett összeget.
Koroknai Béla Sándor
Ügyvédúr nem találta meg az egyesületnek az éves beszámolóját, előfordulhat hogy nem is
létezik.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Egyetért, sajnos nem biztos hogy működik.
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Egyezetett a cégbírósággal. Az egyesület működik nincs megszüntetés alatt. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Attól még nem biztos hogy működik. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ki a felelős ezért az ügyért?
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Értelem  szerűen  a  korábbi  polgármesternek  körültekintőbben  kellett  volna  eljárnia  mint
polgármester és mint az egyesület elnöke. 
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Felmerültek előző ülésen rendőrség mvh bíróság egyesület, hol milyen keresni valók vannak,
büntetőjogi felelősséget kereshetünk e valakin?
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Büntetőjogi  felelősséget  az  egyesület  vonatkozásában  lehetne  keresni.  A polgármesternek
önkormányzati  oldalról  felelőssége  nincs,  egyesület  oldalról  lehet,  hogy  van.  Az
önkormányzatnak így feljelentési kötelezettsége nincs, mivel a testület legalizálta a döntést.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Miért lett ez akkor legalizálva?

Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Véleménye szerint ez kényszerpálya volt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Akkor egészen más volt a szituáció. Akkor még nem volt felhasználva a hitel, volt egy 20
milliós lehívás, elszámolás volt róla hogy megkapja az egyesület. A 17 millió Ft ami bent
ragadt az még nem volt felhasználva, az hitelkeret volt akkor. A testület döntése akkor az volt
hogy valósítsa meg a beruházást hívja le rá a támogatást, a készfizető kezességtől mentesüljön
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az  önkormányzat.  Maga  a  hitel  ami  miatt  pereskedünk  az  nem  volt  kihasználva.  A
magasépítéses résznek nem volt még akkor semmi féle kötelezettség vállalása.  
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Megkérdezi kik az egyesület tagjai. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem tudni kik jelenleg a tagja. Sokan kiléptek, tudomásuk szerint nem került átvezetésre. 
Valamikor a ptk-ban a feljelentés elmulasztása büntetendő volt? 
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Nincs következménye annak, ha nem tesznek feljelentést.
Ha  kap  az  önkormányzat  állami  segítséget,  akkor  nincs  kár,  ha  viszont  kára  van  az
önkormányzatnak, akkor akitől lehet behajtani a kártérítés összegét. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Mit tegyünk?
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Megvárná  a  20-át,  egyelőre  az egyesülettel  szemben bármilyen igény benyújtása időelőtti
lenne, jelenleg nincs kár. Ha kára van az önkormányzatnak akkor kell lépni hisz kötelessége
megtenni.  
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Van-e  létjogosultsága egy MVH-s megkeresésnek? 
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Várjuk meg a támogatást megkapják – e. Ne hívják fel a figyelmet. Ha nem kapják meg akkor
egyesület  irányába  továbbhárítania  kárt,  Kiss  Sándor  úrnál  egy próbálkozás  hogy legyen
benne annyi becsület hogy a kezességet közokiratba foglalja, érdeklődés a Kiss Zsoltnál, 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha Kiss Sándor nem teszi meg?
Dr. Ács Ferenc ügyvéd 
Lehet arra utalni, hogy feljelentést bárki tehet. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha  megkapják  a  támogatást.  A  bank  felé  rendezzük  a  jogviszonyunkat,  ezt  követően
beperelhetik Kiss Sándort de az jogtalan lesz. 

Megállapíthatjuk  azt,  hogy  jelen  pillanatban  a  Képviselő-  testületnek  a  hosszú  távú  cél
vonatkozásában  döntési  jogosultsága.  Addig  míg  nem látjuk  milyen  eredménnyel  zárul  a
rendkívüli önkormányzati támogatás addig nincs teendő. 
Jelenleg mint önkormányzat a volt polgármesterre és a Képviselő- testülettel kapcsolatosan
büntető és polgárjogi felelősséget ilyen formában nem tudunk érvényesíteni, illetve ilyen 
kötelezettség nincs.  

Megkérdezi a Képviselő- testület mindenki tudomásul veszi-e a tájékoztatást.

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

184/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy
a rendkívüli  önkormányzati  támogatás tárgyában történő kormányzati
döntéshozatal  megtörténtéig  a  SAFKE  kérdéskörben  a  feljelentés
tárgyában történő döntéshozatalt  elhalasztja,  azzal  a   kitétellel,  hogy
pontos  adatokkal  rendelkezhessen  az  Önkormányzat  az  őt  ért  kár
mértékéről. 
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Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Szünetet rendel el.

Dr. Kovács Miklós polgármester
A szünet után a két ülés óta eltelt időszakról ad tájékoztatást. 
A  közműszolgáltatókkal  kapcsolatos  történések  előtérbe  kerültek.  Látva  a  kormányzati
stratégiát  is egy teljesen új  nonprofit  szervezetet  szeretnének létrehozni egy vagyonkezelő
működésével  egy  ütemben.  A  Hajdú  –  Bihar  Megyei  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt.
vonatkozásában hozott a Képviselő- testület döntéseket. A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt.
-hez fogunk csatlakozni, az integráció elkerülhetetlen ezen a téren. A Vízműnek volt egy ülése
ahol az integrációt elfogadta a társulás.  2015. január 1-ét  tűzte ki célul a TRV Zrt.,  hogy
onnantól  kezdve  ő  fogja  az  üzemeltetést  a   településen  ellátni.  Ez  megdőlni  látszik,  az
energetikai központ, aki a szükséges engedélyeket kiadja, nem fogja ilyen rövid időn belül
megadni. 2014. december 1-től Kanyuk János műszaki igazgató veszi át a cég irányítását.
Közérdekű  szolgáltató  kijelölésére  lesz  szükség  január  1-től,  mivel  a  vízmű  nem  tudja
biztosítani  a  feltételeket.  A  z  energetikai  központ  a  TRV  Zrt-t  fogja  közérdekű
közszolgáltatóként  kijelölni.  Beszélt  a  TRV Zrt.  igazgatójával,  ugyanazokat  a  feltételeket
fogja biztosítani az önkormányzat számára. 

A Bihari Hulladéklerakó és Hasznosító Társulásnak is volt egy ülése az elmúlt héten. Rossz
helyzetben van ez a társulás is. A lerakási díjakból kifolyólag jelen pillanatban éves szinten
130 – 140 millió mínusz fog megjelenni a társulásnál. A következő éves költségvetését készíti.
Vélhetően  januártól  változni  fog  a  jogszabály,  bízik  benne,  hogy  pozitív  irányba  fog
elmozdulni. Nagyon fontos és bennünket is érinteni fog, hogy 2015. január 1-től szelektív
hulladékgyűjtést kell biztosítani minden egyes szolgáltatónak, 2018-ig kerülhet ez kiépítésre.

Az  Ivóvízminőség-javító  programmal  kapcsolatosan  hoztunk  egy  döntést,  amely
felhatalmazta  a  polgármestert  arra,  hogy  részt  vegyen  az   Ivóvízminőség-javító  Társulás
tagjaként. Ugyanazok a polgármesterek maradtak, ugyanazok a szerepkörök lettek deklarálva.
A tolózárak  cseréjével  lezárult  az  Ivóvízminőség-javító  program Bárándon.  Konszolidáció
következik, helyreállításokat végeznek. Aggályos a két település közötti vezeték kiépítése. 

Szennyvízberuházással  kapcsolatosan elmondja,  hogy a műszaki  átadás-átvétel  megtörtént.
Jelenleg  a  pénzügyi  zárás  van  előkészületben,  projektzárást  készítik  most  elő.
Helyreállításokat  még  mindig  végeznek.  A  visszafizetésekkel  kapcsolatosan  közérthető
tájékoztatást fog mindenki kapni. 

A közmunka programok megindultak. Közel 163 fő dolgozik, 4 programelemben. 

Október 30-án a tésztaüzem kivitelezési munkálatai lezárultak. A gépek üzembe helyezése
van folyamatban. Elindultak a toborzások a képzéshez. 
MVH- s pályázatok lezárultak. 
A tornaterem építéssel kapcsolatosan elmondja,  hogy új helyszínt találtak. A régi technika
terem lebontásra kerül és így az első területre kerül. Közműegyeztetések is folynak. 
Rögzítésre  került  a  rendkívüli  önkormányzati  támogatás,  várják  a  pozitív  elbírálást  ezzel
kapcsolatosan. 

A Képviselő- testület tudomásul vette a tájékoztatást.

8



2. napirendi pont
Együttműködési nyilatkozat tárgyalása a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Horváth Gyula RNÖ elnök
Elmondja, hogy a szerdai ülésükön tárgyalták az együttműködési megállapodást. Kéri, hogy a 
Képviselő- testület is fogadja el. 
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Jogszabályszerinti a megállapodás. Javasolja, a Képviselő – testületnek elfogadásra. 
Kiss Gyuláné képviselő
Benne van a költségvetési koncepció készítése.
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Nem kötelező. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
4.4 és 4.2 nyilvántartásba nem kell venni, megtörtént a számlanyitása. 
Majoros Csaba képviselő
Nem stimmel a dátum a végén.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Alapvetően  ugyan  az,  az  együttműködési  megállapodás,  ami  2012  óta  fent  áll  az
önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat között. 

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

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

185/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy
a  Báránd  Községi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal
Együttműködési megállapodást köt a mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Melléklet:

EGYÜTTM KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSŰ

Amely létre jött egyrészr lő

Báránd Községi Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
4161 Báránd Kossuth tér 1. szám 
képviseli: Dr. Kovács Miklós polgármester 
és
Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: RNÖ)
4161 Báránd Kossuth tér 1. szám
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képviseli: Horváth Gyula RNÖ elnök között.

A megállapodás szabályainak kialakítása

A megállapodás az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével jött 
létre:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendelet 

A megállapodás  részletesen  tartalmazza  a  települési  és  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat
együttműködését meghatározó szabályokat, az alábbiak szerint:

- a költségvetési koncepció készítése, 
- a költségvetés elkészítése és megalkotása, jóváhagyásának eljárási rendje, 
- a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség,
- önálló fizetési számla igénylése,
- a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, felelősei meghatározása,
- ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás, szakmai teljesítés,
- működési feltételeivel és gazdálkodásának dokumentációs részletszabályaival 

kapcsolatos eljárási szabályai, valamint ezeket végző személyek kijelölése, és 
adatszolgáltatási tevékenysége. 

A  megállapodás  kiterjed  az  államháztartáson  kívülről  származó  pénzeszközök
felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására is.
Jelen együttműködési megállapodás rögzíti, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos
képesítési  előírásoknak  megfelelő  -  megbízottja  a  helyi  önkormányzat  megbízásából  és
képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben
törvénysértést észlel.

Az együttműködés általános keretei

Az Önkormányzat,  illetve az RNÖ megállapodnak abban, hogy az RNÖ gazdálkodásának
végrehajtó szerve Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal.

Az RNÖ a kisebbség helyzetét érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet,
intézkedést kezdeményezhet.

Az  RNÖ  ezzel  megbízott  képviselője  havi  egy  alkalommal  tájékoztatást  ad  az
Önkormányzatnak  a  helyi  kisebbség  szociális  és  munkaügyi  helyzetéről,  tart  továbbá
munkakapcsolatot  az  óvoda,  az  általános  iskola  vezetőjével,  valamint  a  családsegítő  és
gyermekjóléti szolgálat munkatársával. 

A települési kisebbségi önkormányzat elnöke, amennyiben nem tagja a képviselő testületnek,
annak ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
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Az Önkormányzat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény
80. §.  (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja:-  a  nemzetiségi önkormányzat  operatív
feladatainak az ellátására az önkormányzat épületei közül azon belül egy irodát, számítógépet,
az ügyvitelhez szükséges infrastruktúrát ( telefon, fax, fénymásoló.).

Az Önkormányzat az alábbiakat biztosítja az RNÖ részére:
• a  települési  önkormányzat  havonta  16  órában  a  nemzetiségi  önkormányzati
operatív  feladatok  ellátása  érdekében  a  Művelődési  ház  épületében,  az  ott  lévő
irodában  számítógépet,  az  ügyvitelez  szükséges  infrastruktúrát  (telefon,  fax,
fénymásoló) biztosít.  Az  időkeret  felhasználásáról  a  nemzetiségi  önkormányzat
belátása és elvégzendő feladatai ismeretében határoz.
• a  Hivatal  a  nemzetiségi  önkormányzat  működéséhez  (testületi  ülések,
fogadónapok) szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja
• a  testületi  ülések  előkészítésében  a  Hivatal  közreműködik,  azzal  hogy  az
előterjesztések  tartalmi  meghatározása  az  Elnök,  vagy  az  előterjesztők  feladata
(meghívók,  előterjesztések,  hivatali  levelezés  előkészítése,  postázása,  testületi
jegyzőkönyvek elkészítése és postázása)
• A  nyilvántartási,  iratkezelési  feladatok  ellátását,  a  gazdálkodással  és
működéssel  összefüggő  feladatok  ellátását  az  Önkormányzat  egy  fő,  hat  órában
foglalkoztatott közfoglalkoztatott biztosításával látja el.
• a  nemzetiségi  önkormányzat  kötelező  feladatainak  ellátásával  összefüggő
költségeit – a testületi tagok telefonköltségei kivételével - a települési önkormányzat
vállalja.

A nemzetiségi önkormányzat használatába adott tárgyakért a nemzetiségi önkormányzat teljes
jogkörében felelős, az azokban bekövetkezett károkért teljes körű anyagi kártérítéssel tartozik.
Nem  tekintendő  kárnak  a  rendeltetésszerű  használatból  eredő  elhasználódás,  illetve
állagromlás.

A  leltározáshoz,  selejtezéshez  illetve  a  vagyontárgyakban  bekövetkezett  változásokról
információt a nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a polgármesteri hivatal jegyző által
kijelölt munkatársa számára

Az RNÖ felkérésére segítséget nyújt az Önkormányzat oktatási és nevelési intézményeinek a
kisebbséghez tartozó gyermekekkel kapcsolatos ügyekben.

Az Önkormányzat segítheti az RNÖ pályázati munkáját.

Évente egy alkalommal a település Polgármestere és az RNÖ képviselő testülete, a pénzügyi
bizottság  elnöke,  az  Országos  Roma  Önkormányzat  képviselőjének  részvételével
megbeszélést tart a cigányság életéről, problémáiról.

Az RNÖ anyagi lehetőségeihez mérten támogathatja az Önkormányzat rendezvényeit.

Az RNÖ vállalja az egészségügyi és környezetvédelmi programok megvalósítását. ( parlagfű
irtást, hulladékgyűjtést stb.)

A település  Polgármestere  és  az  RNÖ  elnöke  vállalja,  hogy  az  Önkormányzatról  és  a
Nemzetiségi Önkormányzatról sértő hangnemben nem nyilatkoznak.
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A  nemzetiségi  önkormányzat  és  a  helyi  önkormányzat  együttműködése  során  kiemelt
figyelmet  szentel  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  CLXXIX.  törvény  81.  –ában
meghatározott  célok  megvalósításának,  kölcsönösen  együttműködve  kíván  a  jogszabályi
feltételeknek megfelelni.

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

1.1. A költségvetési koncepció elkészítése 

A települési  önkormányzat  gazdálkodási  előadója  és  a  jegyző  a  költségvetési  koncepció
összeállítását  megelőzően  áttekinti  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  elnökével  a  helyi
nemzetiségi  önkormányzat  következő  költségvetési  évre  vonatkozó  feladatait,  bevételi
forrásait, ezek közül kötelezően a nemzetiségi, etnikai feladatok finanszírozásának együttes
összegére vonatkozó - a 1.2. pontban taglalt - bevételeket. 

A  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  költségvetési  koncepcióról  kialakított  véleményét  a
koncepciótervezethez kell csatolni. 

A  jegyző  által  elkészített,  a  következő  évre  vonatkozó  költségvetési  koncepciót  a
polgármester  november  30-ig,  a  képviselő-testület  tagjai  általános  választásának  évében
legkésőbb  december  31.-ig  benyújtja  a  képviselő-testületnek.  A koncepciót  a  képviselő-
testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. 

1.2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

A helyi  nemzetiségi  önkormányzat  bevételeivel  és  kiadásaival  kapcsolatban  a  tervezési,
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról
a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  székhelye  szerinti  helyi  önkormányzat  önkormányzati
hivatala gondoskodik.

A  2012.  évtől  a  nemzetiségi  önkormányzat  költségvetése  már  nem  épül  be  a  helyi
önkormányzat  költségvetési  rendeletébe.  A helyi  nemzetiségi  önkormányzat  költségvetési
bevételeit és kiadásait a nemzetiségi önkormányzat testülete saját határozatával állapítja meg,
melynek közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetés készül. A
nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja
jóvá.

A jegyző tájékoztatja az RNÖ elnökét a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a
helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó részéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat
költségvetés  készítésére  vonatkozó  határidőiről.  A  jegyző  előkészíti  a  nemzetiségi
önkormányzat költségvetési koncepcióját, melyet az elnök benyújt a kisebbségi önkormányzat
képviselő- testületének.

A  költségvetési  törvény  kihirdetését  követően,  a  költségvetésre  vonatkozó  részletes
információk megismerése után a jegyző folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében
az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó adatokat. Az
egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 napon belül kell lefolytatni. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat
költségvetési  határozat-tervezetét,  mely  az  államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24, 26-29. §. szerinti szerkezetben készül el. A

12



nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és határozatában kezdeményezi a
helyi önkormányzat képviselő-testületénél a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési
előirányzatainak elfogadását, illetve befogadását. 

Az RNÖ a 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében foglaltak alapján önállóan
megalkotja  költségvetését,  és  az  ezen  alapuló  költségvetési  gazdálkodást  folytat.  A helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési,  finanszírozási,  adatszolgáltatási  és  beszámolási  feladatok  ellátásáról  a  helyi
nemzetiségi  önkormányzat  székhelye  szerinti  helyi  önkormányzat  a  nemzetiséggel
együttműködve az önkormányzat hivatala gondoskodik.

A helyi  önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére
vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

Ha a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  az  eredeti  előirányzatán  felül  többletbevételt  ér  el,
bevételkiesése  van,  illetve  kiadási  előirányzatain  belül  átcsoportosítást  hajt  végre,  a  helyi
nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat
határozata  alapján  módosíthatók,  e  módosítások  a  helyi  önkormányzat  költségvetési
rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. 

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje 

3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről 

A  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  költségvetési  határozatát  úgy  fogadja  el,  és  erről
információt  az  önkormányzatnak  úgy  szolgáltat,  hogy  az  a  költségvetésével  kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 

3.2. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

A  helyi  önkormányzat  költségvetési  beszámoló  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat
beszámolóját tartalmazza. 

A helyi önkormányzatnak és a nemzeti kisebbségi önkormányzatnak a naptári év első feléről
június 30.-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31.-i
fordulónappal  éves  költségvetési  beszámolót  kell  készítenie  a  központilag  előirt
nyomtatványon és tartalommal. A féléves költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-ig, az
éves  költségvetési  beszámolót  legkésőbb  a  következő  év  február  28-ig  kell  a  felügyeleti
szervnek megküldeni. 

A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-
ig,  míg  háromnegyed  éves  helyzetéről  a  költségvetési  koncepciójához  kapcsolódóan
tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve
a helyi nemzetiségi önkormányzat - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a
tartalék  felhasználását,  a  hiány,  illetve  többlet  összegének  alakulását,  valamint  a  helyi
önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke fentiekre kiterjedően a helyi önkormányzatnak a
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beszámolási  kötelezettség  teljesítéséhez  információt  szolgáltat,  és  beszámol  a  helyi
kisebbségi  önkormányzat  képviselő-testületének  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat
költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről.

A jegyző  által  elkészített  zárszámadási  határozattervezetet  az  elnök  a  költségvetési  évet
követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a
zárszámadásról  határozatot  hoz.  A  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  költségvetési
beszámolóját a polgármesteri hivatal készíti el. 

A helyi  önkormányzatnak  a  nemzetiségi  kisebbségi  önkormányzat  adatait  is  tartalmazó
felülvizsgált éves és féléves beszámolóit a beszámoló elkészítését követő nyolc munkanapon
belül kell benyújtania a MÁK-nak. 

4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 

4.1. A költségvetés végrehajtása 

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat
a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

a., Kötelezettségvállalás rendje 

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása
során  fizetési  vagy  más  teljesítési  kötelezettséget  vállalni  (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizárólag  az  elnök  vagy  az  általa  felhatalmazott  nemzetiségi
önkormányzati képviselő jogosult. 

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet. 

b., Utalványozás 

A  nemzetiségii  önkormányzatnál  a  kiadás  teljesítésének,  a  bevétel  beszedésének  vagy
elszámolásának  elrendelésére  (továbbiakban:  utalványozásra) kizárólag  az  elnök  vagy az
általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.

Utalványozni csak az érvényesítés után lehet.

Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet
sor.

Készpénz  a  nemzetiségi  önkormányzat  számlájához  kapcsolódó  házipénztáron  keresztül
akkor  fizethető  ki,  ha  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  elnöke  a  kifizetés  teljesítéséhez
szükséges  dokumentumokat  (szerződés,  számla) bemutatja,  és  szándékát  a  pénzfelvételt
legalább  két  nappal  megelőzően  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  RNÖ  pénztári
feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi. 

c.,   Ellenjegyzés 

A  kötelezettségvállalás,  valamint  az  utalvány  ellenjegyzésére  a  jegyző,  vagy  az  általa
felhatalmazott személy jogosult. Az ellenjegyzés csak az elő irányzat és a fedezet meglétének,
valamint jogszerűségének ellenőrzésére irányul. 
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A kötelezettségvállalást,  utalványozást,  valamint  az ellenjegyzést  ugyanazon személy nem
végezheti. 

d) Érvényesítés

Az  érvényesítést  az  önkormányzati  hivatal  ezzel  megbízott  pénzügyi-számviteli
szakképesítésű dolgozója végzi. 

e.) Szakmai teljesítés igazolása 

A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt végző személy kijelöléséről az elnök
belső szabályzatban köteles rendelkezni. 

4.2. A   kisebbségi   önkormányzat   számlája 

A helyi  nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden
pénzforgalmát az önkormányzati hivatal költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó, a
helyi  nemzetiségi  önkormányzat  döntése  alapján  megnyitott  és  forrásai  terhére  fenntartott
önálló költségvetési számlán köteles lebonyolítani. 

A  nemzetiségi  önkormányzat  működésének  általános  támogatását  a  nemzetiségi
önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe és használja. 

4.3. Vagyoni   és   számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

Az  önkormányzati  hivatal  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  vagyoni,  számviteli
nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 

Az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.(XII.31.)
Kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért,
a  számviteli  szabályokkal  és  a  statisztikai  rendszerrel  való  tartalmi  egyezőségéért  a
nemzetiségi kisebbségi önkormányzat tekintetében az RNÖ képviselő-testületének elnöke, a
helyi önkormányzat polgármestere és a jegyző együttesen felelős. 

Az együttműködési megállapodást évenként január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint
módosítani. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét  a  települési  és  a  nemzetiségi  önkormányzatnak  jelzi.  A települési  és  a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával
módosíthatja. 

4.4. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel, adószám igénylése

A fentebb  meghatározott  feladatok  ellátása  során  a  RNÖ  elnöke  és  a  Bárándi  Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője, valamint pénzügyi csoportvezetője köteles együttműködni,
a bejelentésekhez fűződő felelősség is ezen személyeket terheli.

4.5.   Ügyviteli, végrehajtási feladatok biztosítása 

Az Önkormányzat,  illetve az RNÖ megállapodnak abban, hogy az RNÖ gazdálkodásának
ügyviteli és végrehajtó szerve Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal.

4.5. A önkormányzat részére biztosított vagyontárgyak használata 

A nemzetiségi önkormányzat használatába adott tárgyakért a nemzetiségi önkormányzat teljes
jogkörében  felelős,  az  azokban  bekövetkezett  károkért  teljes  körű  anyagi  kártérítéssel
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tartozik. Nem tekintendő kárnak a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódás, illetve
állagromlás.

A  leltározáshoz,  selejtezéshez  illetve  a  vagyontárgyakban  bekövetkezett  változásokról
információt a nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a polgármesteri hivatal jegyző által
kijelölt munkatársa számára. 

4.6.  Egyetértési jog a nemzetiséget érintő kérdésekben

A  nemzetiségi  önkormányzat  és  a  helyi  önkormányzat  együttműködése  során  kiemelt
figyelmet  szentel  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  CLXXIX.  törvény  81.  –ában
meghatározott  célok  megvalósításának,  kölcsönösen  együttműködve  kíván  a  jogszabályi
feltételeknek megfelelni.

Az  együttműködési  megállapodást  Báránd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete
51/2012.  (II.  10.)  KT határozatával,  a  Báránd Község  Roma Nemzetiségi  Önkormányzat
Képviselő-testülete 9/2012. (II.10) NRÖ határozatával hagyta jóvá. 

Báránd, 2014. december 5.

___________________________ ___________________________
Dr. Kovács Miklós Horváth Gyula 

polgármester elnök
Báránd Községi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3. napirend
Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Megkérdezi, mit jelent a „B” rész?
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Az amikor még nincs felsőoktatási intézményben a tanuló, eddig nem támogatták, csak az
„A” részt.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ugyanazzal a határozati javaslattal, ami az előterjesztésben szerepel 400 ezer Ft –ot biztosít
az önkormányzat 15 fő felsőoktatási hallgató számára. 
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Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

186/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntése  alapján,
csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015.
évi fordulójához az alábbiak szerint:

Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntése  alapján  a
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat
tárgyában  a  2015.  évben  400.000  Ft  támogatási  forrást  biztosít  a
költségvetésben legalább 15 fő felsőoktatási hallgató számára.
A Testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős:          Dr. Kovács Miklós polgármester

4. napirendi pont
Fedezetkérés Kaba – Tetétlen – Báránd Közös Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer
Önkormányzati társulás működtetéséhez

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Költségvetési forrás biztosítására további egyeztetések szükségesek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

187/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy
a  Kaba  –  Tetétlen  –  Báránd  Közsös  Szennyvízelvezetési  és
Tisztítórendszer  Önkormányzati  Társulás  kérelmének  helyt  ad  és
Báránd  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  költségvetésének  terhére
2.728.004.-  Ft  azaz  Kétmillió-hétszázhuszonnyolcezer-négy  forint
megfizetését  rendlei  el  a  Kaba  –  Tetétlen  –  Báránd  Közsös
Szennyvízelvezetési  és  Tisztítórendszer  Önkormányzati  Társulás
11738053-15768148 számú bankszámlájára,  a  Társulás  működéséhez
kapcsolódó,  egyéb  módon  a  megvalósításra  kerülő  szennyvízprojekt
keretében el  nem számolható működési  kiadások,  Báránd településre
eső részének finanszírozására.

Határidő: Azonnal
Felelős:          Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

5. napirendi pont
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 2014.évi  költségvetéséről  szóló
3/2014 (II.26.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

21/2014.(XII. 05.) számú rendelet  :  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2014. (XII.05) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei  2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

                                                                                  1.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testület  3/2014. (II.26.) önkormányzati 
rendeletének 2. §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetését
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                                                      587.090 e Ft      Költségvetési bevétellel
                                                      587.090 e Ft      Költségvetési kiadással
állapítja meg.
                                                                 
                                                                                   2. §
               
A 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület  az  önkormányzat  2014.  évi  költségvetését  részletesen  a  következők
szerint 

állapítja meg:
587.090 e Ft bevétel
587.090 e Ft kiadás

Ezen belül: 
a) működési célú bevételt 567.971 e Ft-ban

kiegészítő támogatást     7.948 e Ft-ban

b) működési célú kiadásokat 575.919 e Ft-ban 
 ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait 298.966 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat   54.523 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 173.932 e Ft-ban
- a szociális és egyéb juttatásokat   46.998 e Ft-ban
- általános tartalék     1.500 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt                           900 e Ft-ban
 finanszírozási bevételt               10.271 e Ft-ban

d.) a felhalmozási célú kiadást:                           11.171 e Ft-ban 
 ebből: 

- a beruházások összegét               10.371 e Ft-ban 
- a felhalmozási célú pénzeszközátadást                     800 e Ft-ban 

állapítja meg.

3. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Báránd, 2014. december 5.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
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Jegyző

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

                                                 Báránd Községi Önkormányzat
                      2014. évi költségvetésének összevont mérlege 2014. III. negyedév
                                                                                                                                                     e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím 2014. évi 

eredeti
Módosított 
2014. 06.30.

Módosítás Módosított 
2014.09.30

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

42.199 42.199 42.199

2. Közhatalmi bevételek 14.460 14.460 14.460

2.1 Helyi adók 12.800 12.800 12.800

2.2 Illetékek

2.3 Bírságok,díjak. pótl. 400 400 400

2.4 Egyéb fiz. köt.bev. 1.260 1.260 1.260

3. Int. műk.bev.. 27.739 27.739 27.739

3.1 Szolgáltatások 8.013 8.013 8.013

3.2 Bérleti díj 1.904 1.904 1.904

3.3 Térítési díj 11.619 11.619 11.619

3.4 ÁFA 5.298 5.298 5.298

3.5 Egyéb műk.bev. 905 905 905

4. II. Átengedett közp. adók 4.800 4.800 4.800

5. III. Támogatások, kieg. 208.220 213.328 213.328

5.1 Norm.tám. 199.978 199.978 199.978

5.2  Kieg.tám 7.948    7.948    7.948

5.3 Központosított tám. 294      5.402       5.402

6. IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről 251.816 254.896 36.310 291.206

6.1 Működési tám. ÁH belülről 251.816 254.896 254.896

6.1.1 Tb-től átvett 6.060   6.060   6.060

6.1.2 TÁMOP    34.433        34.433

6.1.3 Egyéb műk. tám. 245.756 248.836  1.877     250.713

7. V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8. VI. Felhalm.célú bev.       900      900     900

9. VIII Finanszírozási bevételek 12.000 12.000 22.657 34.657
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10. Bevételek összesen: 519.935 528.123 58.967 587.090

                                                    Báránd Községi Önkormányzat
                                    2014.évi költségvetésének összevont mérlege 2014. III.negyedév

                                                                                                                                                   e 
Ft-ban
Sz. Kiadási jogcím 2014. évi 

eredeti
Módosított
2014.06.30.

Módosítás Módosított
2014.09.30

1. I.Működési költségvetés kiadásai     513.981         515.827    58.592    574.419

1.1 Személyi juttatások 291.548         294.954      4.012    298.966

1.2. Szociális hozzájárulási adó       52.623           53.215      1.308      54.523

1.3 Dologi kiadások     122.812         120.660    53.272    173.932

1.4 Egyéb működési célú kiadások       46.998           46.998      46.998

szociális, rászorultság jellegű kiad.       43.078           43.078      43.078

műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül

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

2. II. Felhalmozási költségvetési 
kiadások

        4.454           10.796         375      11.171

2.1 Beruházások,felújítások         3.654             
9.996

        375      10.371

2.2 Egyéb felhalmozási kiadások            800                800           800

-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre

3. III. Általános tartalék         1.500             1.500        1.500

4 Költségvetési kiadások összesen:     519.935         528.123     58.967   587.090

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

                              Báránd Községi Önkormányzat  Bevételek 2014. III. negyedév

                                                                                                                                                          e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím 2014.évi terv Módosított 

2014.06.30.
Módosítá
s

Mód. 
2014.09.3

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

2 Közhatalmi bevételek 14.400 14.400   14.400

2.1 Helyi adók 12.800 12.800   12.800

2.2 Illetékek

2.3 Bírságok,díjak. pótl.       400      400        400

2.4 Egyéb fiz. köt.bev.  1.200   1.200     1.200
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3 Int. műk.bev..   27.134        27.134   27.134

3.1 Szolgáltatások   7.850  7.850 -830      7.020

3.2 Bérleti díj     1.504    1.504    830      
2.3343.3 Térítési díj  11.619 11.619   11.619

3.4 ÁFA       5.256     5.256     5.256

3.5 Egyéb műk.bev.          905 905    905

4. II. Átengedett közp. Adók    4.800          4.800      4.800

5. III. Támogatások,kieg.       208.220      213.328   213.328

5.1 Norm.tám.       199.978      199.978   199.978

5.2 Kieg.tám 7.948           7.948        7.948

5.2 Közp.tám. 294    5.402 5.402

6. IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről       249.093       250.411    36.310    286.721

6.1 Működési tám. ÁH belülről       249.093       250.411    36.310    286.721

6.1.1 Tb-től átvett            6.060           6.060        6.060

6.1.2 TÁMOP     34.433      34.433

6.1.3 Egyéb műk. tám. 243.033       244.351       1.877   246.228

7. V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8. VI. Felhalm.célú bev. 900              900          900

9. VIII Finanszírozási bevételek   10.129  10.129     22.657     32.786

10. Bevételek összesen:  514.676 521.102 58.967 580.069

                           Báránd Községi Önkormányzat Kiadások 2014. III. negyedév
                                                                                                                                                   e 
Ft-ban
Sz
.

Kiadási jogcím 2014.évi Módosított
2014.06.30.

Módosítá
s

Módosított
2014.09.30.

eredeti

1. I.Működési költségvetés kiadásai 396.106 394.872 58.592 453.464

1.1 Személyi juttatások 213.476 214.572  4.012 218.584

1.2. Szociális hozzájárulási adó   32.402    32.402  1.308   33.710

1.3 Dologi kiadások 103.230   100.900 53.272 154.172

1.4 Egyéb működési célú kiadások 46.998       46.998           46.998

 - szociális, rászorultság jellegű kiad. 43.078    43.07
8

    43.078

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül

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

2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások 3.724 10.066 375 10.441
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2.1 Beruházások 2.924  9.266 375  9.641

2.2 Egyéb felhalmozási kiadások   800     800    800

3. Általános tartalék 1.500  1.500 1.500

Költségvetési kiadások összesen: 401.330    406.438    58.967    465.405

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 196     196

közfoglalkoztatottak létszáma 183     183

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

                                    Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek 2014. III. negyedév

                                                                                                                                                            e Ft-ban
Sz
.

Bevételi jogcím 
2014.évi 
terv

Módosítot
t 
2014.06.30

Módosít
ás

Mód. 
09.30.

1. I. Intézményi működési bev.            5      5      5

1.1 Szolgáltatások     5    5             5

1.2 ÁFA

1.3 Egyéb műk.bev.

2. II. Átvett pénzeszk ÁH belül 2.723 4.485 4.485

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. IV. Közhatalmi bevételek   60  60          60

5. Finanszírozási bev.         1.546 1.546 1.546

Bevételek összesen:         4.334 6.096 6.096

                                          Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2014. III.negyedév

                                                                                                                                                            e Ft-ban
Sz
.

Kiadási jogcím 2014.évi terv Módosított 
2014.06.30.

Mód. 
09.30.

Módosítás

1. I.Működési költségvetési kiadás 59.667         61.429    61.429

1.1 Személyi juttatás 37.895 39.16
7

   
39.167

1.2 Szoc. hozzájárulási adó   9.373    9.685      9.685

1.3 Dologi kiadások 12.399 12.577    12.577
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2. II.Felhalmozási kiadások     210      210         210

Kiadások összesen: 59.877        61.639    61.639

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 14      14 14

közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)

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

                   Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Bevételek 2014. III.negyedév

                                                                                                                                                       e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím 2014.évi 

eredeti
Módosított 
2014.06.30.

Módosítá
s

Módosított
09.30.

1. I. Intézményi működési bev.

Szolgáltatások 158 158 158

ÁFA   42 42 42

Bérleti díj               400            400         400

2. II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. IV. Önkormányzati támogatás

5. V. Finanszírozási bevételek       325        325    325

Bevételek összesen:      925       925          925

                      Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Kiadások 2014. III. negyedév

                                                                                                                                                           e Ft-ban
Sz. Kiadási jogcím 2014.évi  

eredeti
Módosítot
t 

Módosít
ás

Mód. 
09.30.

1. I. Működési költségvetési kiadás 8.595   8.595 8.595

Személyi juttatás 4.390      4.390      
4.390

Szoc. hozzájárulási adó 1.186 1.186 1.186

Dologi kiadások    3.019        3.019      3.019
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2. II.Felhalmozási kiadások       410           410         410

Kiadások összesen:    9.005        9.005      9.005

éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő)

2  1  1

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)         1 1

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

                                          Bárándi Napsugár Óvoda Bevételek 2014.III. negyedév
                                                                                                                                                          e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím 2014.évi 

eredeti
Módosított 
2014. 06.30.

Módosítá
s

Módosított

2014.09.3
0

1. I. Intézményi működési bev.

Szolgáltatások

ÁFA

Egyéb műk.bev.

2 II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. Közhatalmi bevételek

5. V. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen:

                                  Bárándi Napsugár Óvoda Kiadások 2014. III. negyedév

                                                                                                                                                         e Ft-ban
Sz. Kiadási jogcím 2014.évi 

eredeti
Módosított
2014.06.30

Módosítás Mód.
09.30.

1. I. Működési költségvetési kiadás

Személyi juttatás   35.787       35.787    
35.787

Szoc. hozzájárulási adó  9.662         9.662      9.662

Dologi kiadások  4.274         4.274      4.274

Kiadások összesen:   49.723       49.723     9.723

éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő)

13 13          13
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1/e. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához

                                           Bárándi Bölcsőde Bevételek 2014.III. negyedév

                                                                                                                                                          e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím 2014.évi 

eredeti
Módosított 
2014. 06.30.

Módosítá
s

Módosított
09.30.

1. I. Intézményi működési bev.

Szolgáltatások

ÁFA

Egyéb műk.bev.

2 II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. Közhatalmi bevételek

5. V. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen:

                                                  Bárándi  Bölcsőde Kiadások 2014. III. negyedév

                                                                                                                                                        e Ft-ban
Sz. Kiadási jogcím 2014.évi 

eredeti
Módosított
2014.06.30

Módosítá
s

Módosítot
t 09.30.

1. I. Működési költségvetési kiadás

Személyi juttatás     1.038        1.038        1.038

Szoc. hozzájárulási adó    280 280           280

Dologi kiadások    

Kiadások összesen:   1.318          1.318        1.318

éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő)

    2      2             2

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

2.1. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához
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                              Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2014. III. negyedév

(önkormányzati szinten)

                                                                                                                                                  e 
Ft-ban

sorsz
.

Bevételek 2014.év
i 
eredeti

Módosítot
t 
2014.09.30
.

Kiadások 2014.év
i 
eredeti

Módosítot
t 
2014.09.30

1 Közhatalmi 
bevételek

14.460 14.460 Személyi 
juttatások

291.418 298.966

2. Int. műk. bev. 27.739 27.739 Szoc.hozzájárulás
i adó

52.623 54.523

3. Átengedett 
közp.adók

4.800 4.800 Dologi kiadások 123.889 173.932

4. Támogatások, 
kieg.

200.272        
205.380

Egyéb működési 
célú kiadások

46.998 46.998

5. Átvett pénze. 
ÁH belül

251.816       
291.206

Általános tartalék 1.500 1.500

6

7.

8. Költségvetési 
bev.összesen:

499.087        
543.585

Költségvetési 
kiadások  
összesen

516.428 575.919

9. Hiány belső fin.
bev (pénzm)

9.393          
24.386

10. Műk.célú 
fin.bev.összese
n

9.393          
24.386

11. Kv-i és fin. 
bev. összesen

508.480        
567.971

Kv-i és 
fin.kiadások 
összesen

516.428 575.919

12. Tárgyévi hiány 7.948           
7.948
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2.2 sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához
                           Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014. III. negyedév

(önkormányzati szinten)

                                                                                                                                                 e 
Ft-ban

sorsz
.

Bevételek 2014.év
i eredeti

Módosított
2014.06.30
.

Kiadások 2014.év
i eredeti

Módosítot
t 
2014.06.3
0.

1. Tárgyi eszk 
ért.,bérlet

900            900 Beruházások 2.707 10.371

2. egyéb 
felhalm.kiadások

800 800

3 Költségvetési 
bev.összesen:

900           900 Költségvetési 
kiadások  össz.

3.507 11.171

4. Hiány belső fin. 
bev (pénzm)

2.607       10.271

5. Hiány külső fin. 
(hitel felv.)

6. Felhalm.célú 
fin.bev.összesen

2.607       10.271

7. Kv-i és fin. bev.
összesen

3.507       11.171 Kv-i és 
fin.kiadások 
összesen

3.507 11.171

6. napirendi pont
A 2014.évi költségvetés I- III. negyedévi teljesítéséről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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188/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az
önkormányzat
 2014. I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót és az alábbi
határozatot hozta:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat
2014. I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót a jegyzőkönyv
szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős:         Dr. Kovács Miklós polgármester

7. napirendi pont
2015. évi bérleti, szolgáltatási, térítési díjakról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

189/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
szereplő 2015.évi bérleti, szolgáltatási, térítési díjakat elfogadja az 
alábbiak szerint (Áfa nélküli összegekkel)

Megnevezés 2015.évi díjak 
(alap)

1. Üdülési 
díj
-önk. dolg.          954
-14 éven al.     543        
- e.felnőtt       1.405
- e.14 éven a.        543        
- csop.gy.üd.          954
2.Konyha
-konyha+eb.    28.775
3. Műv.Ház
- term bérl.       7.080
-zárt rend.     21.520
-sörp,ülőke        500
-székszok.      300
-tányérok        500
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-más.CD-re          300
-fax,          300
-spirálozás          300
-laminálás            101
-gépelés          199
-internet             -
-fénym A/4            13
-fénym. A/3            25
-nyomt.            45
nyomt.színes          101
4.E.bérl.díja
k
-Karalyos J.  6.085
-Makráné      21.675
5.Lakbérek
Dr..Móri A     22.410
6. Garázsdíj       4.535
7.Fax         381
8.Rekort.p.
 -csapat 3.475
-egyéni 1.735

Étkezési térítési díjak:

Ellátottak Étkezés 
Nyersa 
2015

Rezsi 2015 Tér.díj  
Áfa nélkül 2015

Ovoda: 

tízórai 66

 

66
ebéd 166  166
uzsonna 66  66

Összesen:  298  298

Iskola alsó tag. 

tízórai 83  83
ebéd 186  186
uzsonna 75  75

Összesen:  344  344

Iskola felső tag. 

tízórai 95  95

ebéd

277  277

uzsonna 75  75
Összesen:  447  447

Felnőtt étkezés

tízórai 106 64 170
ebéd 359 215 574
uzsonna 70 42 112

Összesen:  535 321 856
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Felnőtt int.dolg ebéd 359 215 574
Szoc.étk ebéd 315 189 504
Bölcsőde 4 x étk. 322 322

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

8. napirendi pont
Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy vannak államháztartáson belüli költségvetési bevételeink és azon kívüli azt
határozza meg mi  milyen formában vehetünk át,  milyen formában adhatunk.  Erről  szól  a
rendelet. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

22/2014.(XII. 05.) számú rendelet  :  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (XII.05) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  41.§  (9)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a
következezőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ (1)  A rendelet  hatálya  kiterjed  mindazon  természetes  személyekre,  az  államháztartás
körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik
részére  Báránd  Községi  Önkormányzat  (továbbiakban:  Önkormányzat)  pénzeszközt  ad  át,
vagy akitől pénzeszközt vesz át.
(2)  A rendelet  hatálya  nem terjed ki  a  külön önkormányzati  rendeletekben meghatározott
támogatásokra,  így  különösen  a  szociális  ellátásokra,  a  szociálisan  rászorultak  részére
megállapított  pénzbeli  támogatásokra,  segélyekre,  ösztöndíjakra,  lakáscélú  támogatásokra,
valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
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1. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2.§. (1)  Az  Önkormányzat  tárgyévi  költségvetési  rendeletében  határozza  meg  azon
költségvetési  előirányzatait,  melyek  terhére  céljelleggel  visszatérítendő  vagy  vissza  nem
térítendő támogatást nyújthat.
(2) Támogatásban részesülhet:

a) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti egyedi kérelmet nyújt be,
b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő
pályázatot nyújtott be,
c) akinek a javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeltének előirányzatában
címzetten támogatás került megállapításra.

3.§ (1) Az államháztartáson kívülre adott támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.
(2) A támogatási kérelem a képviselő-testületnek címezve nyújtható be.
(3)  A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell  a támogatott  nevét,  a  támogatás
összegét, a támogatás célját, a kifizetés módját.
(4)  A támogatás  kifizetése  történhet  utólagos  elszámolás  mellett  előfinanszírozás,  vagy
beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy
részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.
4.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások
esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül – a támogatás folyósítására megállapodást
kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a)  a  megállapodó  felek  megnevezését,  címét,  cégjegyzékszámát,  adószámát,
bankszámlaszámát, képviseletében eljáró személyeket,
b) a támogatás nyújtásáról szóló döntést,
c) a támogatás célját, feltételeit,
d) a támogatás összegét, annak fedezetét,
e) a támogatás felhasználásának időpontját, teljesítését,
f) a pénzügyi elszámolás módját, határidejét.
g) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
h)  a  nem cél  szerint  felhasználás  esetén  a  visszatérítési  kötelezettséget,  a  visszatérítés
időpontját, időtartamát és feltételeit.
j) A támogatási célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen
ellenőrizni.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átadására szóló támogatási megállapodást a képviselő-
testület döntése alapján a Polgármester írja alá.
(3)  A  támogatás  kifizetése  előtt,  a  támogatási  megállapodás  aláírásával  egyidejűleg  a
Támogatottnak  köztartozás  mentességéről  30  napnál  nem  régebbi  adóigazolást  kell
benyújtani.
(4) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag
átutalással lehet teljesíteni.
(5) A támogatási megállapodás módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a képviselő-
testület dönt.
5.§ A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan
az  Önkormányzatot  az  irányadó  jogszabályokban  előírt  nyilvántartási  és  közzétételi
kötelezettség terheli.
6. § (1) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban
megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(2) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell
fizetnie.

32



7. § (1) A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a támogatás kifizetését,
vagy  a  támogatási  cél  megvalósulását  követő  60  napon  belül,  vagy  a  támogatási
megállapodásban  meghatározott  elszámolási  határidőre  elszámolást  kell  benyújtani  az
Önkormányzat  felé.  A  támogatás  elszámolásának  részletes  szabályait  a  támogatási
megállapodás tartalmazza.
(2)  A  Támogatott  különösen  indokolt  esetben  kérheti  az  elszámolási  határidő
meghosszabbítását.  A kérelmet  írásban  kell  benyújtani,  legkésőbb  az  eredeti  elszámolási
határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításról a Polgármester dönt.
(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő
köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a késedelembe esés követő naptól
számított  Ptk.  szerinti  késedelmi  kamattal  növelt  összegben  a  tárgyévet  követő  évben,
legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni.
(4)  A  pénzeszköz  nem  rendeltetésszerű  felhasználás  esetén  az  átvevő  köteles  a  nem
rendeltetésszerűen  felhasznált  összeget  a  mindenkor  érvényes,  a  rendeltetésszerű
felhasználásra nyitva álló határidőt követő naptól számított Ptk. szerinti késedelmi kamattal
növelt  összegben  a  tárgyévet  követő  évben,  legkésőbb a  tárgyévet  követő  év  február  15.
napjáig visszafizetni.
8.  § A  polgármester  a  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  beszámolóban  tájékoztatja  a
képviselő-testületet  a  beszámolás  tárgyát  képező  évben  államháztartáson  kívülre  átadott
pénzeszközök teljesüléséről.

3. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai

9. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a
polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólag tájékoztatja
a képviselő-testületet.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként
az  Önkormányzatnál  esetlegesen  felmerülő  kiadásokat,  a  pénzeszköz  átvétel
következményeit.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait
értelemszerűen alkalmazni kell.

1. Záró rendelkezés

10. §  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Báránd, 2014. december 5.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző
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9. napirendi pont
A közterületek  elnevezésének,  az  elnevezések  megváltoztatásának  és  a  házszámozás
szabályainak megállapításáról szóló rendelet megalkotása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Ami indokolttá tette hogy ezt a rendeletet felül kell vizsgálni az az hogy sok esetben kapunk
visszajelzést  hivataloktól,  szervektől  hogy  a  házszámok  nincsenek  kitéve.  Nem  tudják
beazonosítani  hogy melyik  ingatlan  hová tartozik.  Van egy törvényi  szabályozás  ami  ezt
kötelezővé teszi az önkormányzatok számára. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy szívesen válaszol az ezzel kapcsolatos kérdésekre. Az utca névjelző táblák
folymatosan kerülnek ki. KCR rendszer indul január 1-től, ahol együtt fogják kezelni a postai
címeket a helyrajzi számokkal valamint a személyi adat és lakcím rendszerrel. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Lesz sok probléma abból ha a házszámozást kötelezővé teszik. 
Koroknai Béla Sándor képviselő:
Örül annak, hogy az utca névjelző táblák vannak kirakva. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Gondoltak arra is, hogy ez mekkora költséget fog róni a lakosokra, az is elég lenne ha egy
lapra ráírják és kiteszik az ablakba. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

23/2014.(XII. 05.)   számú rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2014. (XII.05) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a 
házszámozás szabályainak megállapításáról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény. 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális
alárendeltségű  szervek  feladat-  és  hatásköréről  szóló  1991.  évi  XX.  törvény  39.  §  (2)
bekezdésében  és,  valamint  a  magyarországi  hivatalos  földrajzi  nevek  megállapításáról  és
nyilvántartásáról  szóló  303/2007.  (XI.14.)  Kormányrendeletben  foglaltakra  figyelemmel  a
következőt rendeli el:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya és célja 

1.§ (1)  A rendelet  hatálya  Báránd  település  közigazgatási  területén  lévő  közterületekre,
ingatlanokra, az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.
(2)  A  rendelet  célja  a  közterület-  és  településrész-nevek,  valamint  a  házszámozás
megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása a település működéséhez szükséges
helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.
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(3)  Báránd  község  közigazgatási  területén  új  közterületet  elnevezni,  új  házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e
rendelet szabályai szerint lehet.

Értelmező rendelkezések

2.§ E rendelet alkalmazása szempontjából:
a)  Közterület:  a  közhasználatra  szolgáló  minden  olyan  állami  vagy  önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
b)  Közterület  elnevezése:  az  (1)  bekezdésben meghatározott  közterületeknek előtagból
(személynév, fogalom, tárgy) valamint utótagból (rendszerint út, utca, útja, tér, park, köz,
sétány,  dűlő,  árok)  álló  neve,  amely  név  a  közterületek  megjelölésére,  a  földrajzi
azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, továbbá emléket állít, hagyományt őriz. 
c) Építési telek: a város belterületén az ingatlan nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal
rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező ilyenné váló beépíthető lakó- és
üdülőtelek.
d) Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági
vagy egyéb rendeltetésű épület.
e) Önálló lakás: az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlanon levő többlakásos épület.
f) Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek és a többlakásos épületben levő egyes
lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése.

II. FEJEZET

A közterületek elnevezésének általános szabályai

3.§ (1) A település belterületén minden közterületet el kell nevezni.
(2) Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, amelyekhez a kapcsolódó
ingatlanok  számozása  másik  utcában  már  megtörtént,  illetve  nem  kell  nevet  adni  a
mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutaknak.
(3) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg
kell állapítani. A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet
megváltoztatni.
(4) Ha egy közterület a településrendezés, megosztás, beépítés következtében két vagy több
részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek – az
elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.
(5)  Az elnevezett  közterület  természetes  folytatásaként  nyíló  új  közterületi  szakasz  külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). Ezt a
Képviselő-testület határozatával megerősítheti.

4.§  (1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek
előtagját.
(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
(3)  Az  idegen  eredetű  és  a  nehezen  kiejthető  szavakat  az  elnevezéseknél  kerülni  kell.  A
közterület  elnevezése  során  törekedni  kell  arra,  hogy az  elnevezés  közérthető  legyen  é  a
magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.

5.§ (1)  A  közterületek  nevének  megállapításakor  figyelemmel  kell  lenni  a  történelmi
hagyományokra, a földrajzi környezetre.
(2) Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket.

6.§ (1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát
követő 20 év múltán kerülhet sor.
(2)  A személyről  történő  elnevezés  során  törekedni  kell  arra,  hogy  az  elnevezés  olyan
személynek állítson emléket,
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a) akinek közismert tevékenysége az emberiség,  vagy a magyar nemzet történelmében
kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;
c)  akinek  a  település  életében,  történetében kiemelkedő szerepe  volt,  tevékenységével
hozzájárult a település egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(3)  Ha  a  névadó  személy  foglalkozása,  hivatása  vagy  egyéb  ismertető  jegye  szorosan
kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető.
(4) A személyről történő közterület-elnevezésről való döntést megelőzően be kell szerezni a
névadó személy fellelhető közeli hozzátartozójának hozzájárulását.

Közterületnevek megszüntetése

7.§  (1) A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő– megszűnésével
külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. Ezt a Képviselő-testület
határozatával megerősíti.
(2)  A  megszűnt  közterület  nevét  a  vonatkozó  jogszabályok  szerint  vezetett
címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

III. FEJEZET

Hatásköri és eljárási szabályok

8.§  (1)  A  közterületek  nevének  megállapítása  és  megváltoztatása  Báránd  Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a polgármester, a
Képviselő-testület bizottsága, a helyi önkormányzat képviselője, Báránd község közigazgatási
területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár.
(3) A javaslatokat a képviselő-testület véleményezi.

9.§ Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra helyben szokásos
módon  közzé  kell  tenni.  Az  elnevezéssel  kapcsolatban  benyújtott  észrevételeket  is  a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

10.§  A közterület  elnevezéssel  kapcsolatos  előkészítő  feladatokat  a  polgármester  látja  el.
Ennek keretében minden javaslatot köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni akkor is, ha a
javaslatot nem támogatja.

11.§  (1) A megállapított  közterületnév és  településrész-név a  kihirdetés  napjától  érvényes.
Ettől az időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést alkalmazni.
(2)  A közterület  elnevezésével  kapcsolatos  döntést  a  helyben szokásos  módon  közzé  kell
tenni,  továbbá  a  döntésről  értesíteni  kell  a  járáshivatalt,  az  illetékes  földhivatalt,  a  helyi
rendőrkapitányságot,  tűzoltóságot,  mentőállomást,  közműszolgáltatókat,  cégbíróságot,
postahivatalt és az elnevezés vagy névváltoztatás kezdeményezőjét,
(3)  A  közterületi  térképek  és  tájékoztató  térképvázlatok,  továbbá  az  utcanévtáblák
kihelyezéséről,  karbantartásáról,  pótlásáról,  valamint  a  házszám  megállapításáról  és  a
házszámtábla  helyének  kijelöléséről,  az  érvénytelen  táblák  eltávolításának  folyamatos
ellenőrzéséről a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
(4) Az utcanévadást követően az új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni. A régi elnevezést
feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva
az eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött
vagy alatt kell elhelyezni.
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IV. FEJEZET

Házszámozás

12.§A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.

13.§(1) A házszám a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen teleknek) a vele
érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma. Ha egy ingatlanra több közterülettel
(utcával) való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és
hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.
(2) Az utcában az ingatlanokat (épületeket és beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható
táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem
ismétlődő házszám tartozik.
(3) Házszámtáblát az utcára (közterületre) néző házfalra, illetve kerítésre, jól látható módon
kell elhelyezni.
(4) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését, illetve
a helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva.

Házszámozás szabályai

14.§ (1) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:
a)  az  utcák  házszámai  mindig  a  település  központjától  kifelé  haladva  növekedjenek,
zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni,
b) a számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik és a
számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi földrészig,
ha az utca külterületen folytatódik, a sorszámozás tovább folytatható,
c)  új  utca  kialakításánál  a  számozás  növekedésének  irányába  nézve  a  bal  oldalon  a
páratlan, jobb oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál a
számozás folyamatosan emelkedik ,
d)  a  terek  épületeinek,  telkeinek  számozása  folyamatosan  emelkedő  sorrendben,  az
óramutató járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér
számozása a keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődik,
e)  a kialakult  számozás  után megosztott  ingatlanok eredeti  (alátörés  nélküli)  sorszáma
megszűnik,  s  az  újonnan  kialakított  telkek  számának  megfelelően  a  számsor
növekedésének irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből A, B, C, D, stb. alátörést kap,
f) a kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat
megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé
tenni,
g)  a  házszámokat  a helyrajzi  számok és azok megosztásának figyelembevételével  kell
megállapítani.
h)  amennyiben  egy  ingatlanon,  azonos  házszám  alatt  több  épület,  illetve  több  lakás
található, úgy azok az épületek számot, illetve ajtószámot kapnak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével
lehet.

15.§ Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen
telket) a megfelelő módon házszámtáblával, vagy a helyrajzi számot ábrázoló táblával ellátni
és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

16.§  A korábban  megállapított  házszám  csak  indokolt  esetben  változtatható  meg.  Ekkor
törekedni kell arra, hogy ez minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.

Utcanevek és házszámok megváltoztatása

17. § Báránd Községi Önkormányzat a helytörténeti szempontból jelentős közterületneveket
védetté nyilváníthatja. A védett közterületnév nem változtatható meg.
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18.§  (1) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési
kötelezettség nem terheli.
(2) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgároknak a változás a személyi
igazolványban,  illetve  lakcímigazolványban,  valamint  egyéb  okmányokban  történő
átvezetésében közre kell működni.
(3) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén a változást követően hivatalos ügyekben csak 
az új elnevezést, számozást lehet használni.

19.§ A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.

Záró rendelkezések

20.§ (1) E rendelet 2014. december 8.. napján lép hatályba.
(2)  A  rendelet  hatályba  lépésétől  számított  2  éven  belül  –  az  önkormányzat  –  a
költségvetésben  rendelkezésre  álló  összegből  gondoskodik  a  hiányzó  utcanévtáblák
pótlásáról.
(3) Az ingatlantulajdonosok a rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül kötelesek 
gondoskodni a házszámtáblák kihelyezéséről. Aki jelen rendelkezésből fakadó 
kötelezetttségének nem tesz eleget a közösségi együttélés alapvető szabályainak 
megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 13/2013.(VIII.29) önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint felel.

Báránd, 2014. december 5.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

10. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat felülvizsgálandó rendeletei

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.
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Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy felhívás érkezett a Törvényességi Felügyeleti Főosztály részéről, hogy a 90 –
es  években hozott  rendeleteket  felül  kell  vizsgálni.  Határozatot  kell  hozni,  hogy ezeket  a
rendeleteket hatályban hadja a testület vagy felülvizsgálatot kér.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleménye szerint  szükséges,  hogy egy új  rendelet  megalkotására kerüljön sor.  Javasolja,
hogy mind a  kettő  rendelet  tervezetet  felül  kell  vizsgálni.  Írásban tegye  meg mindenki  a
javaslatát a tervezetekkel kapcsolatosan jegyző úr felé. 
Javasolja,  hogy  a  2.  pontban  foglaltakat  fogadja  el  a  testület  azzal  a  kitétellel,  hogy  a
rendelettervezetek  elkészítéséhez  írásbeli  javaslatokat  és  előterjesztéseket  a  Képviselő-
testület a jelen üléstől számított 60 napon belül benyújtja. Ezt követően a testület napirendre
tűzi. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

190/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, úgy határoz, hogy a
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  díszpolgári
cím, valamint a Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának
rendjéről  szóló  9/1995.  (VI.12.)  számú  rendeletének,  illetve  Báránd
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Báránd község címer és
zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 7/1999. (IX. 13.)
számú rendeletének felülvizsgálata szükséges.

A  Képviselő-  testület  a  rendeletek  elkészítéséhez  az  írásbeli
javaslatokat, előterjesztéseket a jelen üléstől számított 60 napon belül
benyújtja.

Felkéri a jegyzőt a rendelettervezetek elkészítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

11. napirendi pont
Szerep csatlakozási kérelme a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatalhoz

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szerep  ismételten  benyújtotta  csatlakozási  kérelmét  az  önkormányzathoz.  Nem  vagyunk
kötelesek fogadni. 2 évig voltak közös hivatal Sárrétudvarival, nem volt ellentétektől mentes
időszak.  A  következménye  az  lett  hogy  Sárrétudvari  felmondta  a  megállapodást.
Püspökladány elfogadja a csatlakozási kérelmüket azzal a kitétellel, ha más település nem.
Jegyző úr konkrétan megfogalmazta, hogy milyen pénzügyi volumene lehet ennek, ezért a
pénzügyi fedezetért egy újabb felelősséget vállalni  a településért nem szabad. A kialakult
rendszert  megbontani  nem  célszerű.  Javasolja,  utasítsák  el.  Tetétlen  továbbra  is  szeretne
maradni, a működéssel nem voltak fennakadások.
Dr. Kiss Gyula jegyző
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Zökkenőmentes volt a kapcsolat kialakítása. Jó az együttműködés. Pénzügyi oldalát tekintve
teljes és precíz a teljesítés. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. Megkérdezi ki az aki egyetért azzal hogy a csatlakozási kérelmet elutasítsák?

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

191/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy
Szerep  Község  Önkormányzat  csatlakozási  kérelmét,  mely  Báránd
Községi  Önkormányzattal  történő  közös  önkormányzati  hivatal
létrehozására irányul, elutasítja.

Megerősíti  azt,  hogy  a  továbbiakban  is  fenntartja  a  Bárándi  Közös
Önkormányzati  Hivatalt,  az  azt  létrehozó  Báránd  Községi
Önkormányzat és Tetétlen Községi Önkormányzat között 2013. január
31. napján létrejött szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

12. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy minden év elején meg kell  határozni  az  előttük álló  feladatokat.  Minden
évben a Képviselő- testület működéséhez kapcsolódó feladatok ellátását is magában foglalja.
Egy tervet terjesztettek a  Képviselő- testület elé. 

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

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

192/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015.  évre
vonatkozó éves munkatervét a mellékletben foglaltaknak megfelelően
fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Melléklet:

Báránd Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2015. évi munkaterve
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Báránd  Község  Önkormányzatának  Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
9/2011.  (IX.27.)  KT rendelet  11.  §  foglaltak  szerint  Báránd  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete évente legalább hat ülést tart.
A munkaterv szerinti testületi – ülések minden hónap harmadik hetében, csütörtökön
15:00 órától kerülnek megtartásra.
Az ülések helye: Báránd Polgármesteri Hivatal Tanács terme. (4161 Báránd, Kossuth tér
1.)

A képviselő –testület július hónapban ülést nem tart.

Valamennyi  ülésen  –  rendkívüli  ülés  kivételével  –  napirend  előtt  a  polgármester
beszámol a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről.

A  rendkívüli  ülés  kivételével  a  polgármester  valamennyi  ülésen  beszámol  a  lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.

2015.

JANUÁR

1) 2015. évi költségvetés előkészítő tárgyalása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2) Helyi adópolitika áttekintése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

3) Helyi adók mértékének megállapítása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

FEBRUÁR

1) 2015. évi költségvetés elfogadása, rendeletalkotás

Előterjesztő: Kovács Miklós polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

2) Tájékoztató a 2014. évi közfoglalkoztatási tapasztalatokról

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

MÁRCIUS

1) Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Meghívott: Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 

2) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző

3) Pályázati lehetőségek áttekintése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
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ÁPRILIS

1) Beszámoló  az  Önkormányzat  2014.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról,

zárszámadás

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2) Beszámoló  a  2014.  évi  ellenőrzési

tapasztalatokról

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Meghívott: Belső ellenőr

3) Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről

Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző

MÁJUS

1) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a 2014. év értékelése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Meghívott: körzeti megbízott

2) Beszámoló a Polgárőrség 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Meghívott: Bárándi Polgárőrség képviselője

3) Beszámoló:

a. a TÁMASZ 2014. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Meghívott: TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője

b. Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Meghívott: Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár vezetője

c. Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Meghívott: Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője

JÚNIUS

1) Beszámoló az Óvoda 2014. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Meghívott: Bárándi Napsugár Óvoda vezetője
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2) Háziorvosi beszámolók a település egészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

Meghívott: Az egyes körzetek háziorvosai és a fogorvos

AUGUSZTUS

4) Tájékoztató  az  Önkormányzatot,  illetve  intézményeit  érintő

jogszabályváltozásokról

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

5) Polgármesteri beszámoló

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

SZEPTEMBER

1) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2) Beszámoló  az  önkormányzat  és  intézményei  2015.  évi  költségvetése  I.  félévi

végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Meghívott: könyvvizsgáló

6) Beszámoló  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  második  negyedéves

költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

OKTÓBER

1) Belső ellenőrzési feladatok meghatározása 2015. évre

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

NOVEMBER

1) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Meghívott: könyvvizsgáló
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2) Az  Önkormányzat  és  intézményei  2015.  évi  költségvetése  III.  negyedéves

végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Meghívott: könyvvizsgáló

3) Beszámoló  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  harmadik  negyedéves

költségvetésének teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

DECEMBER

1) 2016. évi bérleti, használati díjak meghatározása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

2) 2016. évi munkaterv előkészítése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

3) 2016. évi közszolgáltatási díjak meghatározása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

13. napirendi pont 
2015. évi belső ellenőrzés

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

193/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015.  évre
vonatkozó  belső  ellenőrzési  tervet  a  következőkben  részletezett
feladatokkal elfogadja: 

1. Élelmezési tevékenység – óvoda, iskola szociális feladatellátás
területe – vizsgálata 2014. évi adatok alapján;

2. Helyi  adók,  pótlékok,  bírságok  bevétele,  hátralékok  kezelése,
azok behajtásának vizsgálata;

Határidő: azonnal
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Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

14. napirendi pont 
Alpolgármester választás

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Ulveczki Lajosné képviselőt javasolja az alpolgármesteri tisztség betöltésére. 

A jogszabály  által  előírt  titkos  szavazás  lebonyolításához  szükség  van  szavazatszámláló
bizottság  létrehozására.  Megkérdezi,  hogy  az  alakuló  ülésen  a  160/2014.(X.27.)  KT
határozattal illetve a 161/2014.(X.27.) KT határozattal megválasztott személyek továbbra is
vállalják a bizottsági tagságot? 
Kiss Gyuláné, Majoros Csaba és Erdős Zsolt képviselők továbbra is vállalták a tagságot.

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 4 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

194/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az  alpolgármester  választáshoz szükséges  titkos  szavazás  lebonyolító
bizottság tagjának választja meg, az alábbi személyeket:

Kiss Gyuláné
Majoros Csaba
Erdős Zsolt

A bizottság elnökének Kiss Gyuláné Képviselő Asszonyt választja meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző
Ismertette a szavazás menetét.

Kiosztásra kerültek a szavazólapok.  Mindenki elhelyezte az urnába a kitöltött szavazólapját,
melyet a bizottság tagjai összesítettek.

Kiss Gyuláné képviselő, bizottsági elnök
Tájékoztatta a Testületet a választás eredményéről, mely szerint 6 érvényes szavazatból 2 igen
és 4 nem szavazattal, a képviselő-testület titkos szavazással döntött.
A szavazáson jelen volt 7 fő, 1 fő tartózkodott. 
A  testület  2  igen,  4  nem  szavazattal  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

195/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy
határoz, hogy Dr. Kovács Miklós polgármester indítványát
nem támogatja és az alpolgármester megválasztása ügyében
megtartott  titkos  szavazás  eredményeként  megállapítja,
hogy  a  Dr.  Kovács  Miklós  polgármester  által  javasolt
Ulveczki Lajosnét, 6 érvényes szavazatból 2 igen és 4 nem
szavazattal  a  Képviselő-testület  nem  választotta  meg
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alpolgármesterré.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző
Ismerteti  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX  tv.
határozathozatal elmulasztásával megvalósuló jogsértésre vonatkozó rendelkezéseit. 

15. napirendi pont
Pénzügyi - Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy Urszné Papp Judit beadta a lemondását. Javaslatokat kér az őt helyettesítő
személyére.
Erdős Zsolt képviselő
Javasolja Tóthné Hákli Andreát. Elmondja, hogy beszélt vele és nagyon szívesen elvállalja. 
Majoros Csaba képviselő
Budaházi Áront javasolja. Többen is beszéltek vele és ő is szívesen elvállalja. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van e még javaslat? 

A képviselők részéről több javaslat nem hangzik el. Szavazást rendelt el. 

Megkérdezi ki az aki Erdős Zsolt képviselő által javasolt Tóthné Hákli Andreát támogatja?

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 3 igen és 4 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

196/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Tóthné Hákli Andrea személyét, a Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi
Bizottság  nem  képviselő  tagjává  történő  választás  tekintetében  nem
támogatja. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Megkérdezi ki az aki Majoros Csaba képviselő által javasolt Budaházy Áront támogatja?

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 4 igen és 3 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

197/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  

46



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Budaházy Áront a Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem
képviselő tagjává választja. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

A Képviselő- testület Budaházi Áront támogatja.

16. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szóbeli előterjesztés.
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Egy egységes szerkezetű SZMSZ –t kell megalkotni ami a jelenlegi jogszabályi feltételeknek
megfelel. Folyamatban van ennek a megvalósítása.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Akinek az SZMSZ vonatkozásában előterjesztése van az legyen szíves  írásban benyújtani
Jegyző Úr felé.

A Képviselő- testület tudomásul vette.

17. napirendi pont
Mezőőrséggel kapcsolatos tájékoztatás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szóbeli előterjesztés.
Tájékoztatásként  elmondja,  hogy  december  15  –én  hétfőn  gazdafórumot  fog  tartani  a  a
mezőőrség  jövőjével  kapcsolatosan,  hogy mi  legyen  a  folytatás.  A másfél  év  munkájáról
beszámoló készült. Amennyiben a gazdák bizalmat szavaznak és hozzájárulnak a folytatáshoz
kéri a Képviselő- testületet, hogy támogassák az elképzelésüket.  

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy a mezőőr napi rendszerességgel kint tölti a munkaidejét. Munkanaplót vezet.
A gazdákkal  való  kapcsolata  sokat  javult.  A körzeti  megbízottal,  polgárőrökkel  felvette  a
kapcsolatot. 2 személyt elő is tudtak állítani falopás miatt. 
Erdős Zsolt képviselő
A beszámolót meg lehet tekinteni?
Dr. Kiss Gyula jegyző
A fórumon el fog hangzani, amennyiben nem tudnak jelen lenni meg lehet tekinteni. 
Kiss Gyuláné képviselő
Személyes  tapasztalatait  mondja  el.  A  mezőőr  megjelenése  visszatartó  erő.  Bármikor
megkereste problémával kapcsolatosan, mindig képben volt, elmondta milyen intézkedéseket
hajtott végre. Támogatja. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
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Feltételes határozatot kell hozni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolja, hogy amennyiben a gazdák támogatják hogy a későbbiekben is működjön akkor a
Képviselő- testület meghosszabbítja a szerződését. 

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

198/2014.(XII. 05.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
amennyiben  a  tartandó  gazdafórumon  a  gazdák  támogatni  fogják  a
mezőőrség fenntartását,  akkor Virág György mezőőr szerződését  egy
évi  időtartammal  meghosszabbítják.  A  mezőőrséget  továbbra  is
működtetik. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, hozzászólása nyílt ülés keretében. 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

Majoros Csaba
képviselő
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