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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. március 18-án megtartott

rendkívüli nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

              

34/2015.(III. 18.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

35/2015.(III. 18.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről 

5/2015.(III. 18.)   számú rendelet:  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának szabályozásáról szóló 18/2014.
(X.27)  önkormányzati  rendeletének
módosítása

36/2015.(III. 18.)   KT határozat:  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  hozzájárulása  a  személyes
gondoskodás  keretébe  tartozó  gyermekjóléti
alapellátások  formáiról,  azok  igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Kaba
Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által
megalkotandó rendelethez

37/2015.(III. 18.)   KT határozat:  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  hozzájárulása  a  szociális
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló
törvényben  szabályozott  személyes
gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok
igénybevételéről  valamint  a  fizetendő  térítési
díjakról  szóló  Kaba  Városi  Önkormányzat
Képviselő-testülete  által  megalkotandó
rendelethez

6/2015.(III. 18.)   számú rendelet:  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások
helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének módosítása

mailto:barandhivatal@gmail.com


J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 03. 18 -i rendkívüli  nyílt  üléséről készült

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)
Ulveczki Lajosné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 4 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Majoros
Csaba képviselő következik.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A  testület  3  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

34/2015.(III. 18.)   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:
Előterjesztette a napirendi pontokat. 
Negyedik napirendi pontként javasolja felvételre a Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a rászorulók részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 4/2015.(II.25) önkormányzati rendeletének módosítását.

Megkérdezi van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése.
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 4 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  4  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:



35/2015.(III.  18.)    KT  határozat:   Báránd  Községi
Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen  ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a

helyi  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjának
szabályozásáról  szóló  18/2014.(X.27)  önkormányzati
rendeletének módosítása

2. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének
hozzájárulása  a  személyes  gondoskodás  keretébe  tartozó
gyermekjóléti  alapellátások  formáiról,  azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
Kaba  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által
megalkotandó rendelethez

3. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének
hozzájárulása  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  törvényben  szabályozott  személyes
gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről
valamint  a  fizetendő  térítési  díjakról  szóló  Kaba  Városi
Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  megalkotandó
rendelethez

4. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a
rászorulók  részére  nyújtandó  pénzbeli  és  természetbeni
szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének módosítása

1. napirendi pont
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  helyi  önkormányzati
képviselők  tiszteletdíjának  szabályozásáról  szóló  18/2014.(X.27)  önkormányzati
rendeletének módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy a bizottsági képviselő és bizottsági nem képviselő tagoknak a tiszteletdíját
azonos összegben kell meghatározni, egyenlő munkáért egyenlő összeg illeti meg a tagokat.
El kell dönteni, hogy a bizottság képviselő tagjainak emeljük 10.000.- Ft –ra a tiszteletdíját,
vagy a bizottság nem képviselő tagjainak csökkentjük 5.000.- Ft –ra. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Véleménye szerint ne csökkentsék, az 5.000.- Ft nevetséges lenne.
Majoros Csaba képviselő
Ő is így gondolja.
Ulveczki Lajosné képviselő
Megkérdezi van-e a tiszteletdíjakra fedezet.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy nincs.  Javasolja,  hogy egységesen  10.000.-  Ft  legyen  a  bizottsági  tagok
tiszteletdíja. 

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.

A szavazáson jelen volt 4 fő. 



A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

5/2015. (III.18.) számú rendelete:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testületének
5/2015. (III.18) önkormányzati rendelete

Báránd Község Önkormányzat képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának szabályozásáról szóló 18/2014.(X.27) önkormányzati rendeletének

módosításáról

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  biztosított  feladatkörében  eljárva,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§ Báránd Község Önkormányzat Képviselőtestületének  a helyi önkormányzati képviselők
tiszteletdíjának  szabályozásáról  szóló  18/2014.(X.27)  önkormányzati  rendeletének  2.§  (4)
bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„(4) A bizottsági elnökök és tagok havi pótdíja 10.000.–Ft.”

Záró rendelkezések

2.§. Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésétől a helyben
szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Báránd, 2015. március 18.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
    polgármester        jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2015. március 18.

Dr. Kiss Gyula
       jegyző



2. napirendi pont
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  hozzájárulása  a  személyes
gondoskodás  keretébe  tartozó  gyermekjóléti  alapellátások  formáiról,  azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló Kaba Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete által megalkotandó rendelethez

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondja,  hogy Kaba Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének jelen formában történő rendeletalkotását kell jóváhagyni, ahhoz hozzájárulni.  

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.

A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

36/2015.(III. 18.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy  a  mellékletben  szereplő  tartalmú,  a  személyes
gondoskodás  keretébe  tartozó  gyermekjóléti  alapellátások
formáiról,  azok igénybevételéről,  valamint  a  fizetendő térítési
díjakról  szóló  Kaba  Városi  Önkormányzat  által  történő
rendeletalkotáshoz hozzájárulását megadja.

Felelős : Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: 2015. április 1.

3. napirendi pont
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  hozzájárulása  a  szociális
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  törvényben  szabályozott  személyes
gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről  valamint  a  fizetendő  térítési
díjakról  szóló  Kaba  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  megalkotandó
rendelethez

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondja,  hogy  szintén  Kaba  Város  Önkormányzat
Képviselő-  testületének  jelen  formában  történő  rendeletalkotását  kell  jóváhagyni,  ahhoz
hozzájárulni.
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.

A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

37/2015.(III. 18.)   KT határozat:  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy
határoz,  hogy  a  mellékletben  szereplő  tartalmú,  a
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló
törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő
térítési  díjakról  szóló Kaba Városi  Önkormányzat  által
történő rendeletalkotáshoz hozzájárulását megadja.



Felelős : Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: 2015. április 1.

4. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a rászorulók részére nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztett a napirendi pontot. Elmondja, hogy a tegnapi nap volt Szociális Bizottsági ülés
és  az  új  települési  támogatási  kérelmek  elbírálásra  kerültek.  Módosításra  van  szükség  a
rendeletben.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Felsorolja az egyes módosításokat.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy még  a  mai  napon  hatályba  lép  a  rendelet,  hogy a  Szociális  Bizottság  a
beadásra kerülő kérelmeket már a módosított rendelet szerint tudja elbírálni.

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.

A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

6/2015. (III.18.) számú rendelete:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testületének
6/2015. (III.18) önkormányzati rendelete,

 Báránd Község Önkormányzat képviselő-testületének a rászorulók részére nyújtandó
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.25)

önkormányzati rendeletének módosításáról

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:

1.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 1.§-a az alábbiak szerinti (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Báránd Községi Önkormányzat a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
keretében működő Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított keretek között
látja el a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás keretébe tartozó feladatait.”
2.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 4.§-a az alábbiak szerint módosul:
„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 az Szt.
6.§ szerinti hajléktalan személyekre.
(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  Szt.  3.§  (2)



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

3.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 7.§ -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Jelen rendeletben a gyermek fogalma alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorút értünk, arra tekintet
nélkül, hogy vérszerinti, örökbefogadott, nevelt gyermekről van-e szó.”

4.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 20.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az a szociálisan rászorult személy jogosult közgyógyellátási települési támogatásra, aki
más  jogcímen,  ilyen  irányú  támogatást,  közgyógyellátást  és  gyógyszervásárlási  települési
támogatást nem vesz igénybe:

a) 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
b) az elismert havi rendszeres gyógyító ellátási költsége meghaladja az 5.000.-Ft-ot.”

5.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 22.§ (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:
„d) a támogatás folyósítása akkor történhet  meg, ha a jogosult  az adósság és a települési
önkormányzat  által  megállapított  adósságcsökkentési  támogatás  különbözetét  az
önkormányzat  számlaszámára  egy összegben  befizeti;  a  befizetés  határideje  a  jogosultság
megállapításától kezdődően 30 nap, de a legkésőbb a tárgyév december 15. napja, a határidő
elmulasztása jogvesztő; a támogatás folyósításának módja: az önkormányzat a jogosult által
befizetett összeget és a támogatási összeget a szolgáltató részére egyben átutalja.”

6.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 22.§ (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

7.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 22.§ (4) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

8.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 22.§ (5) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

9.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 23.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe
bevont adósság 50%-át, és összege legfeljebb háromszázezer forint lehet.

10.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 24.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„24.§  (1)  Az  adósságcsökkentési  támogatás  kifizetett  összegét  vissza  kell  téríteni,  ha  a
jogosult



a) a  folyósítást  követő  egy  évig  nem  működik  együtt  a  Támasz  Szociális
Alapszolgáltatási központ családgondozójával, vagy
b) a Támasz Szociális  Alapszolgáltatási  központ családgondozójával vállalt  egy éves
együttműködés  alatt  a  lakásfenntartási  kiadásokkal  kapcsolatos  fizetési
kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, újabb adóságot halmoz fel.”

11.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 28.§ (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

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

12.§ Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 29.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A benyújtott  kérelmek alapján a támogatást  a kérelem benyújtását követő hónap első
napjával  lehet  megállapítani,  az  adott  naptári  év  december  31.  napjáig  terjedő  időszak
vonatkozásában.”

Záró rendelkezések

13.§. Ez a rendelet 2015. március 18. napján 14:00 –kor lép hatályba. A rendelet kihirdetésétől
a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Báránd, 2015. március 18.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
    polgármester        jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2015. március 18.

Dr. Kiss Gyula
       jegyző

Dr. Kovács Miklós polgármester a nyílt ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Majoros Csaba
képviselő


