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J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 02. 25 -i  rendes nyílt üléséről készült

Bárándi Közös Önkormányzati 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)
Budaházy Áron 

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üdvözli a megjelenteket. 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  Kiss
Gyuláné képviselő következik.
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:

25/2015.(II. 25.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Kiss
Gyuláné képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Kiss Gyuláné képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Második  napirendi  pontként  javasolja  felvételre  a
Pénzügyi  –  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  új  tagjának  eskütételét.  Megkérdezi  van-e
valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése.
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

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



26/2015.(II. 25.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Az  önkormányzat  és  intézményeinek  2015.  évi

költségvetésének tárgyalása, rendeletalkotás
2. Pénzügyi  –  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  új  tagjának

eskütétele
3. Rendeletalkotás  a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és

természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
4. Köznevelési intézmény körzethatárának kijelölése
5. Pro Urbe díj adományozása
6. Különfélék

1. napirendi pont
Az  önkormányzat  és  intézményeinek  2015.  évi  költségvetésének  tárgyalása,
rendeletalkotás

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
A működési célú pénzeszköz átadások vonatkozásában 4 millió 200 ezer Ft került a Támasz
költségvetésébe.  Ez  az  év  mínuszt  fog  termelni  a  Támasz  vonatkozásában,  a  jelenlegi
támogatások mellett ez jövőre hatványozódni fog. A megtakarításokból és maradványokból
fedezésre kerülhet ennek az összegnek egy része, tényleges hiányként 3 millió 700 ezer Ft ami
tényleges hiányként jelentkezhet következő év végén. 
Összekapcsolva a szociális rendletettel, az önkormányzat szociális feladatok ellátására ebben
az évben 22.473.590.- Ft-ot kap. Terveztek egy olyan 2 millió Ft átadható támogatással, ami
csökkentheti  a  hiányt.  Nem minden  összeg  lett  betervezve  szociális  segélyezésre,  hanem
ennek egy részét céltartalékba helyezték. 

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. 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:

27/2015.(II. 25.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy
határoz, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az idei
évebn a „Bárándi Kenyérfesztivál” megrendezéséhez lehetőség
szerint 300.000.- Ft – azaz háromszázezer forint – költségvetési
támogatást nyújthasson. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



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

3/2015.(II. 25.)   számú rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015 (II.25.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei  2015. évi költségvetéséről 

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

                                    1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

     526.672 e Ft Költségvetési bevétellel

     526.672 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

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

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

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

(5)A  Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi –finanszírozási műveletek és az        előző
évi  pénzmaradvány  nélküli-összesített  bevételeinek  és  kiadásainak  különbözeteként  a
költségvetési  hiány  összegét  5.412  e  Ft-ban  állapítja  meg,  melynek  finanszírozására



kiegészítő támogatást igényel az önkormányzat

                               3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetését  részletesen  a  következők
szerint állapítja meg:

 (l)A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 

526.672 e Ft bevétellel 

    526.672 e Ft kiadással       

Ezen belül: 

a.) működési célú bevételt 484.237 e Ft-ban
kiegészítő támogatást     5.412 e Ft-ban

      b.) működési célú kiadásokat             489.649 e Ft-ban 

ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait             290.195 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat   57.613 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 107.007 e Ft-ban

- a szociális és egyéb juttatásokat   34.834 e Ft-ban 

c.) a felhalmozási célú bevételt                   900 e Ft-ban 

    finanszírozási bevételt                                             36.123 e Ft-ban

d.) a felhalmozási célú kiadást:              37.023 e Ft-ban 

ebből: 

- a beruházások összegét              37.023 e Ft-ban 

állapítja meg.                                                                   

(2) A Képviselő-testület költségvetési szerveinek létszámkeretét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

-   Közös Önkormányzati Hivatal             14 fő 
-   Önkormányzat           158 fő  



     ebből közfoglalkoztatott           130 fő

         -  Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár   1 fő

         -   Bárándi Napsugár Óvoda             13 f

( 3) A Képviselőtestület a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvényben 

      meghatározott 38.650 Ft-ban , a cafetéria juttatás 200.000 Ft-ban állapítja meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

 (4) A költségvetési szerveknél  jutalom nem tervezhető.

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

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

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

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

                               5. § Az előirányzatok módosítása

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

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

(3) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként -
az  első  negyedév  kivételével  -  negyedévenként,  de  legkésőbb  az  éves  költségvetési



beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait
zárolja,  azokat  csökkenti,  törli,  az  intézkedés  kihirdetését  követően  haladéktalanul  a
képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

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

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

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az  önállóan  működő  költségvetési  szerv  az  alapfeladatai  ellátását  szolgáló  személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival
minden  esetben,  egyéb  előirányzatokkal  a  munkamegosztási  megállapodásban
foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

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

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

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

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



7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

Báránd, 2015. február 25.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 
Dr. Kiss Gyula

jegyző

1.sz. melléklet a /2015.(II.25   ) számú önkormányzati rendelethez

                                          Báránd Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének összevont mérlege

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

eredeti
2015.évi terv

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

46.999 44.040

2. Közhatalmi bevételek 14.460 16.400

2.1 Helyi adók 12.800 14.800

2.2 Illetékek

2.3 Bírságok,díjak. pótl. 400 400

2.4 Egyéb fiz. köt.bev. 1.260 1.200

3. Int. műk.bev.. 27.739 22.840

3.1 Szolgáltatások 8.013 2.294

3.2 Bérleti díj 1.904 2.403

3.3 Térítési díj 11.619 13.510

3.4 ÁFA 5.298             4.23
73.5 Egyéb műk.bev. 905    396

4. II. Átengedett közp. adók 4.800    4.800



5. III. Támogatások, kieg. 208.220   205.734

5.1 Norm.tám. 199.978   200.322

5.2  Kieg.tám 7.948 5.412

5.3 Központosított tám. 294

6. IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről 251.816   232.790

6.1 Működési tám. ÁH belülről 251.816         232.790

6.1.1 Tb-től átvett 6.060 6.502

6.1.2 Eu fej ei.. átvett

6.1.3 Egyéb műk. tám. 245.756  226.288

7. V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8. VI. Felhalm.célú bev. 900 900

9. VIII Finanszírozási bevételek 12.000    43.208

10. Bevételek összesen: 519.935  526.672

                                         Báránd Községi Önkormányzat
2015.évi költségvetésének összevont mérlege

                                                                                Kiadások                                      e Ft-ban

Sz. Kiadási jogcím 2014. évi eredeti 2015.évi terv

1. I.Működési költségvetés kiadásai 514.928 489.649

1.1 Személyi juttatások 291.418 290.195

1.2. Szociális hozzájárulási adó 52.623                57.613

1.3 Dologi kiadások 123.889 107.007

1.4 Egyéb működési célú kiadások 46.998                 34.834

szociális, rászorultság jellegű kiad. 43.078                 
24.914

műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül   9.500

műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl 3.920          420

2. II. Felhalmozási költségvetési 
kiadások

3.507                37.023

2.1 Beruházások,felújítások 2.707                
37.0232.2 Egyéb felhalmozási kiadások 800

-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre

3. III. Általános tartalék 1.500

4 Költségvetési kiadások összesen: 519.935 526.672



1/a. sz melléklet a /201.(II.   ) számú önkormányzati rendelethez

                                                       Báránd Községi Önkormányzat

                                                                      Bevételek                                               e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím eredeti terv

1. I. Önkorm. működési bevételei (2+3) 41.534 43.305

2 Közhatalmi bevételek 14.400 16.400

2.1 Helyi adók 12.800 14.800

2.2 Illetékek

2.3 Bírságok,díjak. pótl. 400 400

2.4 Egyéb fiz. köt.bev. 1.200 1.200

3 Int. műk.bev.. 27.134 22.105

3.1 Szolgáltatások 7.850 2.259

3.2 Bérleti díj 1.504 1.703

3.3 Térítési díj 11.619         
13.5103.4 ÁFA 5.256           4.237

3.5 Egyéb műk.bev. 905  396

4. II. Átengedett közp. Adók 4.800    4.800

5. III. Támogatások,kieg. 208.220        205.734

5.1 Norm.tám. 199.978        200.322

5.2 Kieg.tám 7.948 5.412

5.2 Közp.tám. 294

6. IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről 249.093       232.790

6.1 Működési tám. ÁH belülről 249.093       232.790

6.1.1 Tb-től átvett 6.060    6.502

6.1.2 Eu fej. ei., átvett

6.1.3 Egyéb műk. tám. 243.033       226.288

7. V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8. VI. Felhalm.célú bev. 900 900

9. VIII Finanszírozási bevételek 10.129  43.208

10. Bevételek összesen: 514.676 525.937



                                                Báránd Községi Önkormányzat

                                                                   Kiadások                                               e Ft-ban

Sz
.

Kiadási jogcím eredeti terv

1. I.Működési költségvetés kiadásai 396.323 360.622

1.1 Személyi juttatások 213.476 203.963

1.2. Szociális hozzájárulási adó 32.402 34.601

1.3 Dologi kiadások 103.447 87.224

1.4 Egyéb működési célú kiadások 46.998 34.834

 - szociális, rászorultság jellegű kiad. 43.078 24.914

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül    9.500

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl 3.920 420

2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások 3.507 37.023

2.1 Beruházások 2.707 37.023

2.2 Egyéb felhalmozási kiadások 800

3. Általános tartalék 1.500

3. Költségvetési kiadások összesen: 401.330 397.645

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 196 158

közfoglalkoztatottak létszáma 183 130

1/b. sz melléklet a /2015.(II.  ) számú önkormányzati rendelethez

                                                       Közös Önkormányzati Hivatal

                                                         Bevételek                                                       e Ft-ban
Sz
. Bevételi jogcím 

2014.évi 
eredeti

2015.év i 
terv

1. I. Intézményi működési bev. 5 35

1.1 Szolgáltatások 5 35

1.2 ÁFA

1.3 Egyéb műk.bev.

1.4 Átengedett közp. Adók



2. II. Átvett pénzeszk ÁH belül 2.723

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. IV. Közhatalmi bevételek 60

5. Finanszírozási bev. 1.546

Bevételek összesen: 4.334 35

                                                         Közös Önkormányzati Hivatal
                                                              Kiadások                                                       e Ft-ban
Sz
.

Kiadási jogcím eredeti terv

Báránd

1. I.Működési költségvetési kiadás 59.627 62.143

1.1 Személyi juttatás 37.765 40.227

1.2 Szoc. hozzájárulási adó 9.373   10.591

1.3 Dologi kiadások 12.739  11.325

Kiadások összesen: 59.877 62.143

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 14                14

közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)

1/c. sz melléklet a /201.(II.  ) számú önkormányzati rendelethez

                                     Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

                                                         Bevételek                                                         e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím eredeti 2015.évi terv

1. I. Intézményi működési bev.             600             700

Szolgáltatások 158 158

ÁFA 42 42

Bérleti díj 400              500

Átengedett közp. Adók

2. II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül



4. IV. Önkormányzati támogatás

5. V. Finanszírozási bevételek 325

Bevételek összesen: 925 700

                                            Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

                                                            Kiadások                                                     e Ft-ban
Sz. Kiadási jogcím eredeti terv

1. I. Működési költségvetési kiadás 8.115 8.110

Személyi juttatás 4.390 3.686

Szoc. hozzájárulási adó 1.186 995

Dologi kiadások 3.429    3.429

Kiadások összesen: 9.005     8.110

éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő)

2 1

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1/d. sz melléklet a   /2015.(II.   ) számú önkormányzati rendelethez

                                                     Bárándi Napsugár Óvoda

                                                               Bevételek                                                  e Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím eredeti. 2015.évi terv

1. I. Intézményi működési bev.

Szolgáltatások

ÁFA

Egyéb műk.bev.

Átengedett közp. adók

2 II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. Közhatalmi bevételek

5. V. Finanszírozási bevételek



Bevételek összesen:

                                                        Bárándi Napsugár Óvoda
                                                                      Kiadások                                           e Ft-ban
Sz. Kiadási jogcím eredeti 2015.évi terv

1. I. Működési költségvetési kiadás       49.723 58.774

Személyi juttatás 35.787    
42.319

Szoc. hozzájárulási adó 9.662 11.426

Dologi kiadások 4.274   5.029

Kiadások összesen: 49.723   58.774

éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő)

13      13

. sz melléklet a   /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez

2.1. sz melléklet a  /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)

                                                                                                                                             e Ft-
ban
sorsz. Bevételek 2014.évi

eredeti
2015.évi
terv

Kiadások 2014.évi
eredeti

2015.évi
terv

1 Közhatalmi 
bevételek

14.460 16.400 Személyi juttatások 291.418 290.195

2. Int. műk. bev. 27.739 22.840 Szoc.hozzájárulási 
adó

52.623 57.613

3. Átengedett 
közp.adók

4.800 4.800 Dologi kiadások 123.889 107.007

4. Támogatások, 
kieg.

200.272 200.322 Egyéb működési 
célú kiadások

46.998 34.834

5. Átvett pénze. ÁH
belül

251.816 232.790 Általános tartalék 1.500

6
7.
8. Költségvetési 

bev.összesen:
499.087 477.152 Költségvetési 

kiadások  összesen
516.428 489.649

9. Hiány belső fin. 
bev (pénzm)

9.393 7.085



10. Műk.célú 
fin.bev.összesen

9.393 7.085

11. Kv-i és fin. bev. 
összesen

508.480 484.237 Kv-i és 
fin.kiadások 
összesen

516.428 489.649

12. Tárgyévi hiány 7.948 5412

2.2 sz melléklet a  /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(önkormányzati szinten)

                                                                                                                                                       
e Ft-ban
sorsz. Bevételek 2014.évi

eredeti
2015.évi 
terv

Kiadások 2014.évi
eredeti

2015.évi
terv

1. Tárgyi eszk 
ért.,bérlet

900           900 Beruházások 2.707 37.023

2. egyéb 
felhalm.kiadások

800

3. Költségvetési 
bev.összesen:

900          900 Költségvetési 
kiadások  össz.

3.507 37.023

4. Hiány belső fin. 
bev (pénzm)

2.607     36.123

5. Hiány külső fin. 
(hitel felv.)

6. Felhalm.célú 
fin.bev.összesen

2.607     36.123

7. Kv-i és fin. bev. 
összesen

3.507     37.023 Kv-i és 
fin.kiadások 
összesen

3.507 37.023

3. sz melléklet a  /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez



3.1. sz melléklet a  /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez

Báránd Községi Önkormányzatának

2015.évi bevételei ,kiadásai szakfeladatonként –kötelező feladatok

                                                                                                                                e Ft-ban

Szakfeladat Bevételek Kiadások Finanszírozási 
egyenleg

066010 zöldfelület -kezelés 4.837 4.390 447

045160 Útfenntartás 5.066 5.189                          -123

064010 Közvilágítás 8.256 6.145 2.111

013320 Köztemető 
fenntart.

4.966 5.061 -95

018010 Egyéb köt.önk. fel. 28.533 28.533

096010 Munkahelyi étk. 66.044 68.006 -1.962

101050 Önk rsz.szoc.ell 24.514 24.914 -400

066020 Községgazd. tev 32.440 45.373 -12.933

081030 Sportlét.fennt. 265 -265

011130 Önk. jogalk. 10.151 -10.151

011220 Adók 20.000 20.000

072112 Ügyelet 762 2.555 -1.793

074031 Család-nővéd. 6.338 7.341 -1.003

074032 Ifjuság-eü.gond 164 393 -229

041236 Közfoglalk. 194.781 197.275 -2.494

013350 Lakóng. üzem. 269 269

013350Nem lakóingatlan 
ü.

4.350 9.182 -4.832



031030 Mezőőri szolg. 2.202 2.105 97

018010Finanszírozás 15.412 8.150 7.262

Összesen: 418.934 396.495 22.439

Báránd Községi Önkormányzatának

2015.évi bevételei ,kiadásai szakfeladatonként –önként vállalt feladatok

                                                                                                                                  e Ft-ban

Szakfeladat Bevételek Kiadások Finanszírozási 
egyenleg

081071Üdültetés 677 730 -53

084031 Civil szerv.tám. 2.000 420 1.580

Összesen: 2.677 1.150 1.527

3.2. sz melléklet a  /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal

2014.évi bevételei ,kiadásai  –kötelező feladatok

                                                                                                                                    e Ft-ban

Szakfeladat Bevételek Kiadások Finanszírozási 
egyenleg

011130 Igazgatás 53.942 61.143 -8.201

Összesen: 53.942 61.143 -8.201



3.3. sz melléklet a  /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez

Balass Iván Művelődési Ház és Könyvtár

2015.évi bevételei ,kiadásai  –kötelező feladatok

                                                                                                                                     e Ft-ban

Szakfeladat Bevételek Kiadások Finanszírozási 
egyenleg

910502  Művelődési Ház 3.717 7.164 -3.447

910121  Könyvtár 946 -946

Összesen: 3.717 8.110 -4.393

Bárándi Napsugár Óvoda

2015.évi bevételei ,kiadásai  –kötelező feladatok

                                                                                                                              e Ft-ban

Szakfeladat Bevételek Kiadások  Finanszírozási   
egyenleg

851011  Óvoda 47.402 58.774 -11.372

Összesen: 47.402 58.774 -11.372



4. sz melléklet a /2015.(II.25) számú önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor-szám Bevételi jogcímek
2015. évi

előirányzat

1. Helyi adók 14.800 

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

3. Díjak, pótlékok bírságok       400

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

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel  

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*   16.100



Előirányzat felhasználási terv  2015.
évre

4.sz.mellé
klet

Ezer
forintban 

!

Sor
-

szá
m

Megnevezés Január Februá
r

Márciu
s

Április Május Június Július Augusz
t.

Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen:

1. Bevételek

2. Közhatalmi bevételek 1 200 5 600 1 940 5 600 1 060 1 000 16 400

3. Intézményi működési 
bevételek

1 800 1 875 1 600 2 500 2 400 2 364 1 700 2 700 1 901 2 000 2 000 22 840

4. Átengedett központi adók 2 400 2 400 4 800

5. Támogatások , 
kiegészítések

16 500 15 650 16 500 20 140 16 400 16 400 16 600 17 700 16 650 18 935 15 600 18 659 205 734

6. Átvett pénzeszközök  Áh. 
belülrül

9 500 12 800 19 100 19 300 22 300 22 400 20 750 23 000 20 500 24 574 24 350 14 216 232 790

7. Átvett pénzeszközök  Áh. kívülről

8. Felhalmozási bevételek 450 450 900

9. Kölcsön visszatérülése 

10. Finanszírozási bevételek 43 208 43 208



11. Bevételek összesen: 69 208 31 900 45 475 42 980 41 200 41 200 39 714 50 850 40 910 46 410 41 950 34 875 526 672

12. Kiadások

13. Személyi juttatások 17 723 20 900 25 000 25 050 25 050 25 100 25 000 25 050 25 100 25 100 27 125 23 997 290 195

14. Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

3 190 3 762 5 500 5 500 5 500 5 500 5 490 4 500 4 500 4 500 6 476 3 195 57 613

15. Dologi  kiadások 8 700 8 900 9 200 8 900 12 318 15 100 14 800 7 750 5 179 5 800 5 800 4 560 107 007

16. Ellátottak pénzbeli 
juttatásai

17.  Egyéb működési célú 
kiadások

4 100 3 200 3 030 2 250 2 100 2 400 3 520 3 590 2 336 3 600 2 516 2 192 34 834

18. Beruházások 30 000 7 023 37 023

19. Felújítások

20. Egyéb felhalmozási 
kiadások

21. Tartalékok

22. Kölcsön nyújtása

23. Finanszírozási kiadások

24. Kiadások összesen: 33 713 36 762 42 730 41 700 44 968 48 100 48 810 70 890 37 115 46 023 41 917 33 944 526 672

25. Egyenleg 35 495 -4 862 2 745 1 280 -3 768 -6 900 -9 096 -20 040 3 795 387 33 931



2. napirendi pont
Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság új tagjának eskütétele

Dr. Kovács Miklós polgármester:
A Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság új külsős tagját, Budaházy Áront eskütételre
szólítja fel. 
Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskütételt állva hallgassák végig.
Felolvasva az eskü szövegét, Budaházy Áron megismételve azt, az esküt letette.

Az  eskütételt  követően  Horváth  Gyula  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke
beszámol az eddigi munkájukról, a megvalósult ruhaosztásról és az intézményekkel történt
együttműködésről. Elmondja, hogy két roma polgárőr került felvételre a polgárőrségbe.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megköszönte a beszámolót és előterjesztette a következő napirendi pontot.

3. napirendi pont
Rendeletalkotás  a  rászorulók  részére  nyújtható  pénzbeli  és  természetbeni  szociális
ellátások helyi szabályairól

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy a díjtámogatáson belül komoly kockázati tényezők vannak, hiszen nem látjuk
hány  ember  fog  a  későbbiekben  ezzel  élni,  a  jogosultsági  feltételek  változtak.  Az  alap
elképzelés  a  rendeletalkotásnál  két  fontos  dologra  épült  fel,  az  egyik  a  család  mint  alap.
Hatékonyabban  próbáljuk  szétosztani  ezeket  a  támogatásokat.  Nem  lehet  látni  milyen
következményekkel,  járhat  egy-egy  ellátási  formának  a  hangsúlyosabbá  vagy  kevésbé
hangsúlyosabbá  tétele.  Egy  két  biztosíték  is  került  beépítésre  a  rendeletbe,  és  több  féle
támogatási forma. Úgy gondolja, gátat kell vetni annak, hogy valaki csak is a mi segélyezési
formánk miatt kerüljön a településre, amennyiben a környékbeli települések teljes mértékben
megszüntetik az ellátási formáikat akkor erre valamilyen formában reagálni kell. Azokat az
embereket kell itt tartani, akik eddig is itt éltek.
A lakásfenntartási támogatás átalakult közüzemi díj támogatássá. Beépítésre került a feltételek
közé  hogy  legalább  1  éve  a  településen  kell  hogy  éljen,  és  csak  akkor  veheti  igénybe.
Alacsonyabb összegben kerül  meghatározásra.  A jelenlegi  lakásfenntartási  támogatás  éves
szinten  15 millió  Ft-ot  tesz  ki  ezért  csökkentve  lett  az  egy háztartásra  jutó  támogatás.  A
gyermekek létszámától tették függővé ki milyen mértékben kapjon támogatást,  hiszen van
olyan egyedül élő, aki nagyobb támogatást kap, mint egy négy gyermekes család. A közüzemi
díjtámogatás  csakis  természetben  vehető  igénybe,  beépítésre  került  hogy  december  31-ig
állapítható meg.
A méltányossági közgyógynál 70 % -ra kibővült a jogosultsági határ, egyedül élő esetében
300  %  -ra  bővült.  Előző  évben  és  jelenleg  is  kb.  16  fő  részesül  méltányossági
közgyógyellátásban. December 31-ig állapítható meg a jogosultság is. 
Alapelv volt, hogy ezeket a pénzeszközöket ne vigyék ki a faluból, helyben használják fel a
támogatásokat, így a helyi vállalkozások is támogatásra kerülnek. Adósságkezelési települési
támogatással kapcsolatosan elmondja, hogy a lehetőséget meg kell teremteni a ténylegesen
átmeneti bajba került családok számára. 
A gyógyszerkártya  támogatás  a  jelenlegi  hatályos  rendelethez  képest  kibővítésre  került.
Gyógyászati segédeszköz beszerzésére is fel lehet használni. 



Mezőgazdasági  termékellátási  támogatás  a  start  munkára  épül,  a  fölösleget  idényjelleggel
lehet kiosztani. Pénzügyi vonzata nincs. 
Új  támogatásként  beépítésre  került  a  rendeletbe  az  intézménykezdési  támogatás,  a
babacsomag támogatás és a szociális étkezéshez történő hozzájárulás. Célja segíteni azokat a
családokat, akik a jelenlegi segélyezési formákból kikerülnek. 
A rendkívüli település támogatás esetében beépítésre került hogy jövedelem határra tekintet
nélkül adható. Nem mindig a jövedelem az irányadó, vannak olyan esetek amikor a magas
jövedelmű is segélyre szorul. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Technikai jellegű kiegészítést tesz, mely a rendelet szerkezeti egységeire vonatkozik. 
Koroknai  Béla  Sándor  képviselő javasolja  a  közüzemi  díjtámogatásnál  az  1  évet  2  évre
emelni.

Ezen kívül a Képviselő- testület egyhangúan jól kidolgozottnak, összeszedettnek, részletesnek
és érthetőnek tartja a rendelet tervezetet, támogatják.

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

4/2015.(II. 25.)   számú rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályairól

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-
ban,  132.  §  (4)  bekezdésének  a)  és  g)  pontjában  és  134/E.  §-ban  kapott  felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  8.  pontjában  meghatározott
feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet célja, alapelvei, hatálya

1.§ E rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a
helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális
ellátás  iránti  kérelem  benyújtásának  módját  és  egyéb  eljárási  szabályokat,  a  szociális
ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

2.§ A rendelet megalkotásánál és alkalmazásánál alapelvként kell tekinteni, hogy

a) a támogatás alapegysége a család, illetve

b) a hatékonyabb felhasználás érdekében növekedjenek a természetbeni ellátások.

3.§ A rendelet területi hatálya Báránd Község közigazgatási területére terjed ki.

4.§  (1) A rendelet  személyi hatálya  kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) bekezdésében foglaltakon túl azon
hajléktalan  személyekre,  akik  az  önkormányzat  illetékességi  területét  jelölték  meg
tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban.

(2)  A  rendelet  hatálya  a  rendkívüli  települési  támogatás,  étkeztetés,  szállás  biztosítása
tekintetében  –  amennyiben  ezen  ellátások  hiánya  a  rászorulóknak  az  életét,  testi  épségét



veszélyezteti – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerősítő  országoknak  a  külföldiek  beutazásáról  szóló  2001.  évi  XXXIX.  törvény
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(3) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed továbbá az Szt. 3. § (3) bekezdésében, valamint az
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4.§-ban meghatározottakra.

II.

Hatásköri szabályok

5.  §  A  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  megállapításának  hatásköre  a
Polgármestert, a Képviselő-testületet, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságot a Szt.-
ben,  valamint  a  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában,  illetve  jelen
rendeletben foglaltak szerint illeti meg.

6. § (1) A Képviselő-testület hatáskörébe az alábbi ellátások tartoznak:

a) települési támogatás

b) rendkívüli települési támogatás

c) köztemetés

(2) A Képviselő-testület ezen rendelet szerinti települési támogatás és rendkívüli települési
támogatás  megállapítása  tekintetében  hatáskörét  a  Szociális,  Oktatási  és  Kulturális
Bizottságra ruházza át

(3)  A  Képviselő-testület  ezen  rendelet  szerinti  köztemetéssel  kapcsolatos  hatáskörét  a
Polgármesterre ruházza át.

III.

Eljárási rendelkezések

7.§  (1)A  szociális  ellátásra  jogosultságát  a  jogosultat  érintő  jog  és  kötelezettség
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A jelen rendeletben használt fogalmak, megfelelnek az Szt. általános részében használt
fogalmaknak. Alkalmazásuk során az Szt. fogalom meghatározásaitól nem lehet eltérni.

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

9.§  (1) A szociális ellátás igénybevétele iránti kérelmeket a Bárándi Közös Önkormányzati
Hivatalnál  lehet  írásban,  jelen  rendelet  mellékletét  képező  formanyomtatványokon
előterjeszteni.

(2)  A kérelemhez  csatolni  kell  a  kérelmező  és  családja  jövedelmi  viszonyairól  szóló,  e
rendelet melléklete, és a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) mellékletei
szerinti nyilatkozatot, valamint igazolásokat, bizonyítékokat, amelyeket a jogszabály az egyes
esetekben,  az  egyes  ellátási  formák  esetében  előír,  valamint  az  ügy érdemi  elbírálásához
elengedhetetlenül szükségesek.

(3) Az Szt.-ben szabályozott, szociális rászorultságtól függő rendszeres pénzellátást igénylők
e rendelet melléklete szerinti vagyonnyilatkozat megtételére kötelesek, ha egyéb esetben arról
az Szt. és Kr. másként nem rendelkezik.

10.§  Az Szt. és az e rendelet alapján rendszeres ellátásban részesülő személy a jogosultság



feltételeit  érintő lényeges tények, körülmények  /pl.  az Szt.  4.§. (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott  vagyoni  és  jövedelmi  helyzetben bekövetkezett  változást  /  megváltozásáról
köteles  15  napon  belül  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Igazgatási  Csoportját
értesíteni.

11.§  (1) A megállapított  pénzbeli  ellátások kifizetésére határozat alapján a Bárándi  Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportjának ügyintézője jogosult, aki további feladatként

a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet, illetve

b)  gondoskodik  az  ellátásokkal  összefüggő  járulékfizetési,  pénzügyi  elszámolási  és
visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.

(2) Az ellátások a Kr. rendelkezései szerint kerülnek folyósításra.

12.§  (1)  Az  ellátási  formák  megállapítása  iránti  kérelemhez  csatolni  kell  a  kérelmező  és
családja  jövedelemigazolását,  illetve  a  havi  rendszeres  jövedelemmel  nem  rendelkező  és
pályakezdő  személyek  esetében  az  erre  vonatkozó  nyilatkozatot,  valamint
gyógyszertámogatás esetén csatolni szükséges a gyógyszertár igazolását, a termékek áráról.

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

(3) A segély felhasználásának ellenőrzése keretében, a hatáskör gyakorlója, a felhasználást 
alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

13.§  (1)  A jelen  rendeletben  meghatározott  ellátási  formák  iránti  kérelem  elbírálásakor,
amennyiben

 a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni, illetve a jegyző által  készített
környezettanulmány,  valamint  a  köztudomású  tények  alapján  bizonyosságot  nyer,  hogy a
kérelmező  a  részére  megállapított  ellátást  nem a  kérelemben  foglalt  célra,  vagy nem az
ellátásban  céljának  megfelelően,  illetve  nem  a  saját  vagy  családja  létfenntartásához
nélkülözhetetlen árucikkekre  (hanem például élvezeti cikkekre)  fordítaná, részére az ellátást
természetben kell megállapítani.

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

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

14.§  (1)  A jogosulatlanul  és  rosszhiszeműen igénybe vett  ellátást  meg kell  szüntetni  és a
támogatásban  részesülőt  kötelezni  kell  a  pénzbeli  szociális  ellátás  visszafizetésére,  a
természetben  nyújtott  ellátás  esetén  a  dolog  visszaszolgáltatására  vagy  a  szolgáltatásnak
megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett  ellátás keretében kapott  támogatást  a
Polgári  Törvénykönyvben  meghatározott  kamattal  megemelve  egy  összegben  kell
visszafizetni. 

(3) Részletfizetési kedvezmény adható, amennyiben a visszafizetésre kötelezett családjában



az  egy  főre  jutó  jövedelem nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegét, egyedül élő esetén 150 %-át. 

(4)  A  részletfizetés  időtartama  az  50.000  Ft-ot  meg  nem  haladó  visszafizetési
kötelezettségénél a 6 hónapot, az ennél nagyobb mértékű visszafizetés esetén a 12 hónapot
nem haladhatja meg.

(3)  Különös  méltánylást  igénylő  esetben  a  visszafizetés  összege  legfeljebb  25  %-kal
csökkenthető vagy a kamat összege elengedhető, ha a családban az egy főre jutó jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

IV.

Szociális ellátások formái

15.§ A jogosult kérelmezők számára jelen rendelet rendelkezései alapján az alábbi szociális
ellátások nyújthatók:

a) települési támogatás:

aa) közüzemi díjtámogatás

ab) közgyógyellátási települési támogatás

ac) adósságkezelési települési támogatás

ad) gyógyszervásárlási települési támogatás

ae) intézménykezdési települési támogatás

af) babacsomag települési támogatás

ag) szociális étkeztetéshez kapcsolódó települési támogatás

ah) mezőgazdasági termékellátási települési támogatás

b) rendkívüli települési támogatás

c) köztemetés

16.§ (1)A pénzbeli  ellátások egészben vagy részben természetbeni  szociális  ellátásként  is
nyújtható.

(2)  A  mezőgazdasági  termékellátási  települési  támogatás  és  a  közüzemi  díjtámogatás,
kizárólag természetben nyújtható.

(3) A szociális ellátás természetben történő nyújtásáról a kérelem elbírálása során az összes
körülmény figyelembe vételével a hatáskör címzettje mérlegelési jogkörében dönt.

(4)  Nem  allapítható  meg  települesi  tamogatas  annak  az  aktív  korú  szemelynek,  aki
allaskeresőkent,  illetve  akinek  a  csaladjaban  elő  szemely  munkanelkülikent  a  munkahely
kereses  celjaból  nem műkodik  együtt  a  Püspokladanyi  Jarasi  Kormanyhivatal  Munkaügyi
Kozpontjaval es adott esetben a TÁMASZ Szocialis Alapellatasi Kozponttal.

V.

Települési támogatás

Közüzemi díjtámogatás

17. §  (1) A közüzemi díjtámogatás a szociálisan rászorulószemélyek által lakott lakás, vagy
nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiség  fenntartásával  kapcsolatos  rendszeres  kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás,
a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, vagy a
tüzelőanyag költségeihez közüzemi díjtámogatást nyújt.



a) a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak, vagy

b) az adósságkezelési települési támogatásban részesülő személynek.

(2)  A  közüzemi  díjtámogatást  természetbeni  szociális  ellátás  formájában  a  közüzemi
szolgáltatóhoz való utalással, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz
kell  nyújtani,  amelyek  megfizetésének  elmaradása  a  kérelmező  lakhatását  a  legnagyobb
mértékben veszélyezteti.

(3) A közüzemi díjtámogatásra jogosult a településen két éve életvitelszerűen élő, bejelentettt
állandó  lakóhellyel  rendelekező,  ténylegesen  azonos  lakcímen  élő  személyek  közül  egy
személy.  Az  azonos  lakcímen  élők  közül,  amennyiben  az  ingatlanon  belül  több  háztartás
található,  és azt  hitelt  érdemlően az igénylők igazolni  tudják /pl.  lakás  bírói  ítélettel  való
megosztása,  azonos  ingatlanon  különálló,  leválasztott   lakrészek/  az  igénylők  jogosultak
lehetnek háztartásonként is.

(4) Közüzemi díj támogatás alapösszegére, azaz 1.500,-Ft közüzemi díj támogatásra jogosult
a kérelmező, ha az azonos lakcímen élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg
a 71.250.-Ft-ot, 

(5) Az azonos lakcímen élő egy gyermeket nevelő személyek 71.250.-Ft és 61.250.-Ft közötti
egy  főre  jutó  jövedelem esetén  2.000.-Ft,  61.250.-Ft  és  51.250.-Ft  közötti  egy  főre  jutó
jövedelem esetén 2.500.-Ft, 51.250.-Ft és 41.250.-Ft közötti egy főre jutó jövedelem esetén
3.000.-Ft, 41.250.-Ft és 31.250.-Ft közötti egy főre jutó jövedelem esetén 3.500.-Ft, 31.250.-
Ft  alatti  egy  főre  jutó  jövedelem  esetén  4000.-Ft  mértékben  közüzemi  díj  támogatásra
jogosultak.

(6)  Közüzemi  díjtámogatásra  jogosult  két  gyermeket  nevelő  jogosult  esetében 500.-Ft-tal,
három  vagy  több  gyermeket  nevelő  jogosult  esetén  1.000.-Ft-tal  növekszik  a  támogatás
összege.

(7) Közüzemi díjtámogatásra jogosult egyedül élő kérelmező esetében 500.-Ft-tal, gyermekét
egyedül nevelő jogosult esetén 1.000.-Ft-tal növekszik a támogatás összege.

(8) Az adósságkezelési települési támogatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama
alatt közüzemi díjtámogatásra jogosult.

(9)  Azon személy esetében,  akinél  előrefizetős  gáz-  vagy áramfogyasztást  mérő  készülék
működik,  a  közüzemi  díjtámogatást  vagy  annak  meghatározott  részét  természetben,  a
készülék működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.

(10)A közüzemi díjtámogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.

(11)  A  jogosultságot  megállapítani  a  tárgyév  december  31.  napjával  bezáróan  lehet.  A
jogosultsági  idő a  kérelem benyújtási  hónapjának első napjával  kezdődik.  A jogosultságot
minden év december 31. napjáig felül kell vizsgálni.

18. § (1) Közüzemi díjtámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet
és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

Közgyógyellátási települési támogatás

19.§  A közgyógyellátási  települési  támogatás  a  szociálisan  rászorult  személy  részére  az
egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése
érdekében biztosított hozzájárulás.

20.  §  (1) Az  a  szociálisan  rászorult  személy  is  jogosult  közgyógyellátási  települési



támogatásra,

- akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-át, egyedül élő esetén annak 300
%-át, és

- az elismert havi rendszeres gyógyító ellátási költsége meghaladja az 5.000.-Ft-
ot.

(2) A közgyógyellátási települési támogatás a gyógyszerköltség 75%-ig terjed. 

(3)  A  jogosultságot  megállapítani  a  tárgyév  december  31.  napjával  bezáróan  lehet.  A
jogosultsági  idő a  kérelem benyújtási  hónapjának első napjával  kezdődik.  A jogosultságot
minden év december 31. napjáig felül kell vizsgálni.

(3)  A  közgyógyellátási  települési  támogatás  utalvány  formájában  kerül  kiadásra,  a
jogosultsági  feltételek  szerint  meghatározott  keret  erejéig,  a  jogosultság  végéig,  havi
lebontásban. Az utalvány csak az orvosi vénnyel felírt gyógyszerekre váltható be. Az utalvány
beváltóhelye a Bárándi Patika 4161 Báránd, Vörösmarty Mihály út 26. szám.

21.§ A  közgyógyellátási  települési  támogatás  egyéb  eljárási  kérdéseiben  az  Szt.
közgyógyellátás megállapítására vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Adósságkezelési települési támogatás

22. § (1) Az adósságkezelési települési támogatás a szociálisan rászorult személyek részére
nyújtott,  lakhatást  segítő  ellátás.  A  települési  önkormányzat  határozatában  megjelölt
időponttól adósságkezelési települési támogatásban részesítheti azt a családot vagy személyt,

a) akinek

aa) az  adóssága  meghaladja  a  százezer  forintot,  és  akinek  a  (2)  bekezdésben
meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy

ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át.

c) aki  vállalja  az  adósság  és  a  települési  önkormányzat  által  megállapított
adósságcsökkentési  támogatás különbözetének megfizetését.  Együttműködést  vállal  a
Támasz szociális alapszolgáltatási központtal.

(2)  Az  (1)  bekezdés  alkalmazása  során  adósságnak  minősül  a  lakhatási  költségek  körébe
tartozó

a) közüzemi  díjtartozás  (vezetékes  gáz-,  áram-,  víz-  és  csatornahasználati,
szemétszállítási),

b) az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék,

c) a lakbérhátralék.

(3)  Az  adósságkezelési  települési  támogatásra  való  jogosultság  megállapítására  irányuló
kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.

(4)  Az  adósságkezelési  települési  támogatás  időtartama  –  a  (5)  bekezdés  szerinti  eset
kivételével  –  legfeljebb  tizennyolc  hónap,  amely  indokolt  esetben  egy  alkalommal  hat
hónappal meghosszabbítható.

(5) Ha a (2) bekezdés  d) pontja szerinti adósság a (4) bekezdés szerinti időtartam alatt nem
kezelhető,  az  adósságkezelési  települési  támogatás  időtartama  legalább  huszonnégy,  de



legfeljebb hatvan hónap, amennyiben

a) az adósság összege meghaladja a kettőszázezer forintot,

b) a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át, és

(6) Adósságkezelési települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(7) A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és
a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

23.§ (1) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult adósságcsökkentési támogatásban
részesül, amelyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe
bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb háromszázezer forint, az 21. § (5) bekezdése
szerinti  esetben legfeljebb hatszázezer  forint  lehet.  A támogatás – az 21.  §  (5)  bekezdése
kivételével – egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően.

(3) Azon személynek, akinek vezetékes gáz-, illetőleg áramszolgáltatási díjtartozása miatt a
szolgáltatást  kikapcsolták,  a  szolgáltatás  visszaállítása  érdekében  előrefizetős  gáz-  vagy
áramszolgáltatást  mérő  készülék  is  biztosítható,  feltéve,  hogy  közüzemi  díjtámogatásban
részesül és tartozásának megfizetése érdekében megállapodást köt a szolgáltatóval, valamint
legalább egyéves időtartamra vállalja a készülék rendeltetésszerű használatát.

(4)  Az  adósságcsökkentés  címén  nyújtott  támogatás  vissza  nem  térítendő  szociális
támogatásnak minősül.

(5)  Az  önkormányzat  a  lakhatást  veszélyeztető  mértékű  adósság  felhalmozódásának
elkerülése céljából a követelés jogosultjával megállapodást köthet, melynek keretében – az
adós írásbeli beleegyezése esetén – a követelés jogosultja az adós lakóhelye szerint illetékes
település  jegyzőjét  félévente  tájékoztatja  a  legalább  három  havi  tartozást  felhalmozó
adósokról.

24.§ (1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget
vissza kell téríteni, ha a jogosult

a) nem  működik  együtt  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  központ
családgondozójával, vagy

b) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, illetőleg

c) az  adósságkezelési  települési  támogatás  igénybevételének  időtartama  alatt  a
lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem
tesz eleget.

(2)  Az  adósságcsökkentési  támogatás  (1)  bekezdésben  foglaltak  szerinti  megszüntetésétől
számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

(3) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától –
ide  nem értve  az  (1)  bekezdés  szerinti  megszüntetést  –  számított  24  hónapon belül  nem
részesülhet adósságkezelési települési támogatásban.

Gyógyszervásárlási települési támogatás

25.§ (1)  A  gyógyszervásárlási  települési  támogatás:  Gyógyszerkártya  formában  kerül
kiutalásra. Az igazolt gyógyászati segédeszközök tekintetében, amennyiben azok a Bárándi
Patikában nem beszerezhetők, a támogatás összege a forgalmazó által kiállított számla alapján
számolható el.



(2) A támogatásra jogosultak a Báránd település közigazgatási területén élő állandó lakcímmel
rendelkező  azon  60.  életévüket  betöltött  személyek,  akik  közgyógyellátásban,
közgyógyellátási települési támogatásban nem részesülnek.

(3)  Az  (2)  bekezdésben  foglaltak  figyelembevételével,  támogatásra  jogosult  az,  akinek  a
családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg 90.000.-Ft-ot, egyedül élő
esetén a 100.000.-Ft.

(4)  A  támogatás  mértéke  személyenként  évente  egyszer  10.000.-Ft  értékű  lehet.  A
gyógyszerkártya érvényességi ideje a kiállítástól számított 6 hónap.

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

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

(7)  A  jogosultság  megállapítása  határozattal  történik,  melynek  melléklete  a
gyógyszervásárlásra  jogosító  gyógyszerkártya  (utalvány).  A  gyógyszerkártya  tartalmazza
annak értékét, jogosult nevét,  lakcímét, TAJ számát és a kártya érvényességének idejét.  A
gyógyszerkártya 1.000.- és 2.000.- Ft értékű címletekben adható.

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

Mezőgazdasági termékellátási települési támogatás

26.§ (1)  A Képviselő-testület  az  önkormányzat  rendelkezésére  álló,  a  „Start  program”,
növénytermesztési  és  állattenyésztési  programelemei  keretében  történő  munkavégzés
eredményéből illetve egyéb forrásból származó mezőgazdasági termékekből, mezőgazdasági
termékellátási települési támogatásban részesítheti azt a kérelmezőt, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át.

(2)  A  mezőgazdasági  termékek,  mezőgazdasági  termékellátásként  történő  kiosztása
tekintetében figyelemmel kell lenni a termékek idényjellegére, valamint a segélyezett egyéb
körülményeire.

a) a mezőgazdasági termékekből álló egységcsomag összetétele időszakonként eltérő,
viszont az egyszerre kiosztott egységcsomag csomagonkénti értékének megközelítőleg
azonosnak kell lennie;

b)  nem  részesíthető  takarmánynövényből  álló  egységcsomagban  az,  akinek  a
háztartásában nem foglalkoznak állattartással;

(3)  A  mezőgazdasági  termékellátás  iránti  kérelmet  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati
Hivatalban kell benyújtani, a „kérelem indoklása” részben pontosan meg kell jelölni, hogy
milyen  formában  (élelmiszer,  takarmány,  egyéb  termék)  igényli  a  kérelmező  az
önkormányzattól a mezőgazdasági termékellátást.

(4) Minden kérelmező egy évben két alkalommal jogosult kérelmének benyújtására.

(5)  A  mezőgazdasági  termékellátás  jogcímén  kapott  egységcsomag  tartalmát,
továbbértékesíteni nem lehet.



Intézménykezdési települési támogatás

27.§ (1)  Intézménykezdési  települési  támogatás  nyújtható  annak  a  Báránd  településen
legalább  három  éve  állandó  lakóhellyel  rendelkező  és  itt  életvitelszerűen  élő  azon
személynek,  aki  a  köznevelési  intézménybe  /óvoda,  általános  iskola,  középiskola/  járó
gyermeke után 

a)  nem  jogosult  óvodáztatási  támogatásra,  iskolakezdési  támogatásra,  rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezményre,  egyéb  intézménykezdési  támogatásra,  ösztöndíjra
/Bursa Hungarica, stb/

b) és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori összegének 250%-át.

(2) Az intézménykezdési települési támogatás minden év augusztusában, egyszer igényelhető
és állapítható meg.

(3)  Az  intézménykezdési  települési  támogatás  összege  gyermekenként  3.000.-Ft,  de
családonként maximum 10.000.-Ft.

(4) Az intézménykezdési támogatás számla ellenében felhasználható támogatás, melyszámla
hitelt érdemlően igazolja a célnak megfelelő felhasználást. /tanszer, tankönyv, taneszköz stb./
A támogatás a településen működő vállalkozó, vállalkozás által  kiállított számla ellenében
számolható el.

Babacsomag települési támogatás

28.§ (1) Gyermek születéséhez kapcsolódó egyszeri támogatás állapítható meg minden 2015.
március 01. napján vagy azt követően született, bárándi lakóhellyel rendelkező gyermek után,
akinek

a) legalább az egyik szülője a gyermek születését megelőzően két éve folyamatosan 
bejelentett bárándi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él, valamint

b) a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 400-szorosát.

(2) A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként egyszeri 20.000,-
forint.

(3) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülő jogosult igénybe venni.  Amennyiben
mindket szülő eseteben fennallnak a jogosultsagi feltetelek, azonban a szülők külon elnek,
úgy az a szülő jogosult a tamogatast igenybe venni, akinel a gyermek elhelyezesre került.

(4) A támogatás iránti igényt a védőnői szolgálatnál, előre rendszeresített nyomtatványon, a
születést követő 180. napig lehet igényelni. A kérelmet az általa kiállított igazolással a védőnő
továbbítja az Önkormányzathoz.

(5) A támogatás felhasználása számlával igazoltan, az újszülött gondozását, a babaápolást és
egyéb  eszközök,  gyógyszerek  beszerzését  jelenti.  A  támogatás  a  településen  működő
vállalkozó, vállalkozás által kiállított számla ellenében számolható el.

(6)  A  babacsomag  keretében  további  alkalmankénti  10.000.-Ft  támogatás  illeti  meg  a
jogosultat, a gyermeke bölcsődei, óvodai és általános iskolai jogviszonyának kezdetekor, az
aktuális év szeptember 1. napjával, amennyiben a gyermek születésekor igénybe vette már ezt
a támogatási formát és a gyermek születése óta is megszakítás nélkül Bárándon él, valamint a
településen rendelkezik állandó lakcímmel.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott támogatási forma esetében visszafizetési kötelezettség
terheli a jogosultat, amennyiben az óvodai és iskolai nevelés időtartamában a gyermek nem a



településen folytatja tovább tanulmányait. A bölcsődei nevelés tekintetében is visszafizetési
kötelezettség  terheli  a  jogosultat,  ha  a  gyermeket  bármilyen  okból  kifolyóan  kiveszi  a
bölcsődéből, kivétel képez a gyermek óvodai nevelésének megkezdése.

Szociális étkeztetéshez kapcsolódó települési támogatás

29.§ (1)  Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatást  állapít  meg  a  szociális
étkeztetéséhez  kapcsolódóan,  azon  személyek  vonatkozásában,  akik  a  TÁMASZ
Alapszolgáltatási Központ étkeztetéshez kapcsolódó szakmai programja alapján, valamint a
Kaba Város Önkormányzata által megállapított díjak vonatkozásában a szociális étkeztetésben
részt vesznek.

(2)  A  támogatás  mértéke  a  szakmai  programban  meghatározottak  szerint  megállapított
személyi térítési díjak 25%-ig terjed.

VI.

Rendkívüli települési támogatás

Jogosultsági hatásköri szabályok

30.§ A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesíti a kérelmező személyt,
ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át, vagy
egyedi elbírálástól függően bármely kérelmezőt, jövedelemhatárra tekintet nelkül.

31.§  A  Képviselő-testület  rendkívüli  települési  támogatásban  részesítheti  azokat  a
kérelmezőket,  akik  önmaguk,  illetve  családjuk  fenntartásáról  más  módon  nem  tudnak
gondoskodni,  vagy  alkalmanként  jelentkező  többletkiadások  miatt  anyagi  segítségre
szorulnak.  /különösen hosszantartó  betegség,  elemi  kár,  haláleset/  Rendkívüli  települési
támogatás igényelhető:

a)  átmenetileg  nehéz  anyagi  helyzetbe  került  személy  vagy  család  kiadásainak
mérséklésére,

b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra,

c)  nyugdíj  vagy  a  megvaltozott  munkakepessegű  szemelyek  ellatasairól  es  egyes
torvenyek  módosítasaról  szóló  2011.  evi  CXCI.  torveny 3.  §  (1)  bekezdese  szerint
folyósított ellatas kifizetese a jogosultsag megallapítasanak elhúzódasa miatt kesik .

32.§  (1)  Rendkívüli  települési  támogatás  állapítható  meg  annak  a  személynek,  aki  eseti
jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a
Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben. 

(2) A Szt. 45.§ (4) bekezdésében foglaltakon túl 

a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező 

aa) tartós betegseg vagy rokkantsag miatt jelentős jovedelem-kiesese koo vetkezett
be vagy 

ab)  elemi  kar,  vagy  serelmere  elkovetett  bűncselekmenyből  anyagi  kara
keletkezett vagy

ac)  nyugdíj  vagy a megvaltozott  munkakepessegű szemelyek ellatasairól  es
egyestorvenyek  módosítasaról  szóló  2011.  evi  CXCI.  torveny  3.  §  (1)



bekezdese szerint folyósított ellatas kifizetese a jogosultsag megallapítasanak
elhúzódasa miatt kesik vagy

ad) onhibajan kívül legfeljebb 2 havi kozüzemi díjhatraleka, lakberhatraleka
halmozódott fel, melyet onerőből nem tud kiegyenlíteni vagy

ae)  nagyobb osszegű,  varatlan vagy előre latott  kiadasai  vannak,  amelyeket
onerőből nem tud kiegyenlíteni vagy

af) gyermek nevelesevel, gondozasaval, a nevelesbe vett gyermek csaladjaval
való  kapcsolattartashoz,  a  gyermek  csaladba  tortenő  visszakerülesenek
elősegítesehez kapcsolódó kiadasai keletkeztek.

b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező megélhetése valamilyen előre
nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.

33.§  (1)  Elhunyt  személy  eltemettetésének  költségeihez  való  hozzájárulására  igényelt
rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a rendkívüli települési támogatásra való jogosultságra vonatkozó
jövedelemhatárt  és  eltemettető  az  elhunyt  személy  eltemettetésének  költségeihez  való
hozzájárulására  igényelt  rendkívüli  települési  támogatás  iránti  kérelmét  az  elhalálozás
napjától számított 60 napon belül benyújtja.

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

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

34.§ (1) Az rendkívüli települési támogatás vissza nem térítendő támogatás.

(2) A rendkívüli  települési támogatás adható alkalmanként,  egyszeri  segélyként,  vagy havi
rendszerességgel,  időszakos  rendkívüli  települési  támogatásként,  valamint  kamatmentes
kölcsön formájában.

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

(4) A havi rendszerességgel adott  rendkívüli  települési  támogatás a következő jogcímeken
állapítható meg: jövedelemkiegészítő támogatás, rendszeres nevelési támogatás.

35.§  A havi  rendszerességgel  folyósítható  rendkívüli  települési  támogatás  időtartama  a  6
hónapot nem haladhatja meg.

Összege, felhasználása

36.§  (1) Az alkalmanként megállapított  rendkívüli  települési  támogatás összege esetenként
2.000 Ft-nál kevesebb, és 15.000 Ft-nál több nem lehet.

(2) A rendszeresen adott rendkívüli települési támogatás havi összege nem lehet kevesebb
2.000 Ft-nál, nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80
%-ánál.



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

VII.

Köztemetés

37.§  (1)  A Bárándon  történt  elhalálozás  esetén  a  polgármester  az  Szt.  ben  foglaltaknak
megfelelően gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

(2)  A  közköltségen  eltemetett  személy  eltemetésére  köteles  hozzátartozója  egészben
mentesíthető a temetési költség megtérítése alól, amennyiben saját illetve családja egy főre
jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el.

(3)  A  közköltségen  eltemetett  személy  eltemetésére  köteles  hozzátartozója  50%-ban
mentesíthető a temetési költség megtérítése alól, amennyiben saját illetve családja egy főre
jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem éri el.

VIII.

Aktívkorúak ellátása tekintetében meghatározott lakókörnyezet rendezettség feltételei

38.§  (1)  Az  aktívkorúak  ellátására  vonatkozó  kérelem  benyújtójának,  illetve  az  ellátás
jogosultnak  a  lakókörnyezete  rendezettségének  biztosítására  vonatkozó,  a  jelen
önkormányzati rendeletben megállapított feltételeket teljesítenie kell. A kérelmezőnek, vagy
jogosultnak teljesítenie kell:

a) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által
életvitelszerűen  lakott  lakás  vagy  ház  rendeltetésszerűen  használható,  rendezett  és
higiénikus állapotú legyen.

b)  Az  ingatlan  udvara,  kertje,  a  kerítéssel  kívül  határos  terület,  járda  tisztántartott,
gondozott legyen.

(2) A jelen rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat
megfelelő,  határidő  tűzésével  a  hatáskör  gyakorlójának  –  az  elvégzendő  tevékenységek
konkrét megjelölésével – fel kell szólítania, a felszólítás eredménytelensége esetén az Szt.-ben
megállapított jogkövetkezmények ellátására kerül sor.

IX.

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal

39. §.  (1) Báránd Községi Önkormányzat – figyelemmel az Szt. 58/B. §. (2) bekezdésében
foglaltakra – Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik.

(3)  A Szociálpolitikai  Kerekasztal  tagjai  közül  vezetőt  választ,  aki  az  ülést  összehívja  és
vezeti. Ügyrendjét maga állapítja meg.

(4) A Kerekasztal feladatát képezi elsősorban a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban
meghatározott  feladatok  megvalósulásának,  végrehajtásának  folyamatos  figyelemmel
kísérése.

(5) A Kerekasztal tagjai:

• polgármester



• jegyző

• háziorvosok

• védőnők

•  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  vezetője,  a  bárándi  telephely-
vezető

• Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének vezetője

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bárándi Csoportjának képviselője

• Családgondozók.

X.

Záró rendelkezések

40.§. (1) Jelen rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.

(2)  Jelen  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Báránd  Községi
Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható  pénzbeli  és
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2013.(III.07.) sz. KT rendelete.

Báránd, 2015. február 25.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:
Dr. Kiss Gyula

jegyző

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

települési támogatás:

a) közüzemi díjtámogatás

b) közgyógyellátási települési támogatás

c) adósságkezelési települési támogatás

d) gyógyszervásárlási települési támogatás

e) intézménykezdési települési támogatás

f) babacsomag települési támogatás

g) szociális étkeztetéshez kapcsolódó települési támogatás

h) mezőgazdasági termékellátási települési támogatás

rendkívüli települési támogatás

köztemetés

/támogatási forma aláhúzása kötelező/



Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni!

1. A kérelmező adatai

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

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

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

1.4. Születés helye ideje:

Helység: ………………………….……..……………….…..idő:����…��…��,

1.4. Állandó lakcíme:

Irányító száma: ���� ……….………………………..……………helység(város/község)

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

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

1.5. Tartózkodási helye/lakcíme:

Irányító száma: ���� ……….………………………..……………helység(város/község)

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

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

1.6. Társadalombiztosítási azonosító száma:…���-���-��� 

1.7. Telefonszáma:….��/��/���-��-��

1.8. Családi állapota:……………………………………………………………………..…..

2. Kérelmezővel együtt élő családtagok adatai

A B C D E F

Név

(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve Születés
helye,
ideje

(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási 
Azonosító

Jele

18. életévét
betöltött
személy

esetén azon
oktatási

intézmény
megnevezése
, ahol tanul

Megjegy
zés *



   

   

   

   

   

3. A kérelem részletes indokolása:

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

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

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

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

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

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

4. Jövedelmi adatok:

A B C D

A jövedelem típusa  Kérelmező  Házastársa 
(élettársa)

 Gyermekei

havi jövedelme (forint)

2.1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból
származó

      

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

      



2.3. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások

      

2.4. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások

      

2.5. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások

      

2.6. Egyéb jövedelem       

2.7. Összes jövedelem       

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

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

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

Báránd, ..…….év ……………………hó …………nap.

……………………………………

Aláírás

Ügyemben tájékoztatást 

kérek nem kérek

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

Báránd, ..…….év ……………………hó …………nap.

……………………………………

Aláírás



Figyelem, a kérelemhez kötelező mellékelni:

- a jövedelmek igazolását (benyújtást megelőző 1 hónap nettó átlagjövedelmére vonatkozó
munkáltatói igazolás, egyéni vállalkozók esetén APEH igazolás, nyugdíjszelvény stb…)

- a kérelem indokolását alátámasztó iratok másolatát.
4. napirendi pont

Köznevelési intézmény körzethatárának kijelölése

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondja,  hogy minden évben ki  kell  jelölni  az iskola
kötelező beiskolázási körzetét.  Eddig minden évben Báránd község közigazgatási  területét
jelölték ki.
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. 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:

28/2015.(II. 25.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  Hajdú-
Bihar  Megyei  Kormányhivatal  kötelező  beiskolázási
körzetkijelölésével  kapcsolatosan  kinyilvánítja  azon
véleményét, hogy elfogadja a Sári Gusztáv Általános Iskola és
Alapfokú  Művészeti  Iskola  felvételi  körzetének  kijelölését
Báránd,  Kaba,  Sáp  és  Tetétlen  települések  közigazgatási
területére,  azzal  a  kitétellel,  hogy  a  Sári  Gusztáv  Általános
Iskola  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola  Raffay  Lajos
Tagiskolájának  kötelező  beiskolázási  körzete  Báránd  község
közigazgatási területe legyen.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

5. napirendi pont
Különfélék

Kamerarendszer kiépítése

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja,  hogy  6,6  millió  Ft-nyi  támogatást  kapott  kamerarendszer  kiépítésére  az
önkormányzat. A Belügyminisztérium adott egy technikai ajánlást, hogy milyen formában kell
ezt  véghezvinni.  Három  cégtől  kért  árajánlatot,  ebből  egy  cég  nem  adott  árajánlatot.  A
legkedvezőbb árajánlat az, ami bekerült a testület elé. Ők építették ki Biharnagybajomban is.
Megfelelnek a BM-s előírásoknak. Az informatikus is megfelelőnek tartja.   
Budaházy Áron:
Javasolja, kérjenek tételes árajánlatot. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. 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:



29/2015.(II. 25.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy  GRS  Security  Kft.  által  benyújtott  ajánlatot  elfogadja,
azzal  a  kikötéssel,  hogy Budaházy Áron és  Bereczki  Szilárd
felveszik 

a kapcsolatot a cégvezetéssel és a műszaki tartalom tekintetében
egyeztetéseket folytatnak le. 

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  vonatkozó  szerződés
megkötésére. 
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezte van-e egyéb hozzászólás a különfélék napirenden belül. Miután nem volt a nyílt 
ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Kiss Gyuláné
képviselő
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