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J e g y z ő kö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 04. 23 -i  rendes nyílt  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (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 6 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Ulveczki
Lajosné képviselő következik.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A  testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

40/2015.(IV. 23.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Ulveczki
Lajosné képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.



Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontokat. 
Javasolja felvételre  a különfélék napirendi  ponton belül  a Nemzeti  Sportközpontok Bíráló
Bizottsági  elnökének  megválasztását  valamint  a  köztemető  üzemeltetésével  kapcsolatos
tájékoztatást.
Megkérdezi van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése.
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

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

41/2015.(IV.  23.)    KT  határozat:   Báránd  Községi
Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen  ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Gazdasági Program előterjesztése 
2. Döntéshozatal Báránd Község Önkormányzat Konyhájának 

felújításával kapcsolatos közbeszerzés kiírásának tárgyában 
3. Báránd Község Önkormányzat Képviselő–testületének a 

települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló rendeletének megalkotása 

4. Báránd Község Önkormányzat Képviselő–testületének a 
mezei őrszolgálatról 1/2013.(I.29.) KT számú rendeletének 
módosítása

5. Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testületének, a 
közterületek elnevezésének, az elnevezések 
megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak 
megállapításáról szóló 23/2014 (XII.5.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 

6. Az „Úttörő utca” elnevezésének megváltoztatása 
7. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–testületének,  a

rászorulók  részére  nyújtandó  pénzbeli  és  természetbeni
szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének módosítása 

8. A  gyermekétkezetés  térítési  díjának  rendeletbetörténő
meghatározása 

9. Döntéshozatal igazgatási szünetről 
10. Tűzoltók elismerése 
11. Alpolgármester választás 
12. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
A  napirendi  pontok  tárgyalása  előtt,  a  mellékletben  csatoltak  szerint  beszámolót  tart  a
legutóbbi ülés napirendjeiről az elfogadott határozatokról. Ismerteti az elmúlt ülés óta eltelt
időszak egyéb történéseit. 



1. napirendi pont
Gazdasági Program előterjesztése 

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 a gazdasági programot.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy az önkormányzati  törvény írja elő az önkormányzat  számára  hosszú távú
fejlesztéseinek meghatározását. Ezt az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül kötelező a
Képviselő- testület elé terjeszteni. Elkészítette, 3 részre bontva terjeszti a képviselő- testület
elé.  A meglévő  állapot  a  jelenlegi  helyzet  feltárása,  2014 –  2019 -es  ciklusra  vonatkozó
fejlesztési elképzelések megvalósítása, munkafejlesztési elképzelések kerültek bele. 

Kiss Gyuláné képviselő
Elmondja,  hogy  sok  olyan  elképzelés,  gondolat  van  benne  amit  ő  is  így  gondol  és  lát.
Véleménye  hogy  sok  fejlesztésre  van  szükség.  Támogatja,  hogy  a  központban  lévő  nem
esztétikus  épületeket  felújítsák,  mint  például  a  mozi  épülete.  Milyen  tartalommal  tudják
megtölteni? Helyi termelőket hogyan lehetne bevonni?
Koroknai Béla Sándor képviselő
Egy új Művelődési házra nagyon nagy szükség lenne, a piaccsarnok erre nem alkalmas. Ebbe
a programba érdemes lenne beletenni.  Bízik benne,  hogy nagyobb lehetőségek is lesznek,
mint amit sikerült ebbe leírni. 
Ulveczki Lajosné képviselő
Összehasonlította azzal, amit polgármester úr a választást megelőzően kiadott. Kitűnik belőle
az, ami a választási beszédben is benne volt. Jól felépített alapos, Ismeri a problémákat, ami
elkezdődött azt tovább kell vinni. Megkérdezi a köztemetővel kapcsolatban, hogy a veszélyes
útkanyarulathoz  tartozó  sáv  lezárását  megtehetjük  –e?  Véleménye,  hogy az  utakat  nem a
biciklisek teszik tönkre. Milyen módon lehetne ezt szabályozni, esetleg súlykorlát? Viszont
tudja, hogy az embereknek el kell hogy jussanak a földjeikre. Egyesek megkérdőjelezik a park
rendezettségét,  a régi művelődési  ház melletti  parkban elhelyezett  emlékek milyen módon
kerültek oda?
Nem biztos  benne hogy rá tudják bírni az embereket  a környezetük rendben tartására,  ez
vonatkozik az árkokra. Azt várják az emberek, hogy a közmunkások tegyék rendbe. 
A 90 –es évek elején volt utca névváltoztatás, akkor az Úttörő utca ellenkezett. Ezt most el
kell,  hogy  fogadják!  Jó  gondolatnak  tartja  az  önkormányzati  szálláshelyek  kialakítását
valamint a Balatongyöröki üdülő felújítását. Nagyon rá fér az újítás.
Majoros Csaba képviselő
Sajnálattal látta, hogy a diagramok a fiatalok elvándorlását tükrözik. A munkahelyteremtés az
infrastruktúra  fejlesztése  fontos!  A  fiatalok  helyben  maradását  támogatni  kell.  A
Balatongyöröki üdülő felújítását ő is nagyon fontosnak tartja!
Erdős Zsolt képviselő
Elmondja,  hogy  a  gazdasági  programot  alaposnak  és  részletesnek  tartja,  pozitív  jövőkép.
Aggodalomra ad okot hogy a település lakosságszáma csökken. Fiatalok helyben maradását el
kell  érni.  Véleménye,  ahhoz,  hogy a  program megvalósulhasson,  mindenképp  rendre  van
szükség.  Hiába építünk,  ha mások lerombolják.  Úgy gondolja  rend a lelke  mindennek.  A
határozathoz hozzá lehetne rakni egy elvi nyilatkozatot, amelyet megfogalmazott és felolvas:



„Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  testülete  szándékát  fejezi  ki  afelől  hogy  az
elfogadott gazdasági program megvalósulása érdekében Báránd fejlődését figyelembe véve
kivételezések  nélkül  következetesen  szükségesség téve a konfliktusokat  vállalva  az érték és
közösség  romboló  lakost  a  meglévő  jogszabályok  maradéktalan  betartásával  jogkövető
magatartásra bírja.”

Örül  neki  hogy  az  általa  vélt  gondolatok  is  belekerültek  a  programba.  Hiányolta  a
településkártya bevezetését. Olvasva a programot talált benne egy ellentmondásos adatot a 4.
oldalon  és  44.  oldalon.  Az  ivóvízminőségével  kapcsolatban  az  van  a  4.  oldalon,  hogy  a
megengedett értékhatáron belül van az ivóvíz minősége, a 44. oldalon pedig, hogy nem felel
meg. Hiányolta a kommunális adóbevétel kimutatását valamint az iskola felújítása miért nem
szerepel benne? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megköszöni  az észrevételt.  Elmondja,  hogy elírás  történt.  Helyesen:  „nem felelt  meg”.  A
kommunális adóbevétel minden évben ugyan az azért nem került bele. Az iskola felújítása az
energetikai  felújítás keretében valósul meg.  Ez egy teljes körű felújítása.  Ez benne van a
programban. 
Erdős Zsolt képviselő
Megköszöni a tájékoztatást.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Válaszol  a  feltett  kérdésekre.  Emilben  határidő  megjelölésével,  írásbeli  válasszal  kérte  és
küldte ki a megkeresést. Ennél közvetlenebbet nem tud tenni, aki ezt nem tudta értelmezni
azzal nem tud mit kezdeni. 

Elmondja, hogy a gazdásági program nem konkrét terveket tartalmaz, hanem egy elképzelést
egy tervet vetít előre. A mozi rekreációs központtá alakításával kapcsolatosan elmondja, hogy
vannak tervei, amit Koroknai Béla képviselő úr is mondott, hogy jelenleg nem rendelkezünk
egy olyan művelődési házzal,  ami a település kulturális  igényeihez megfelelő lenne.  Az ő
elképzelései  szerint  ez  a  rekreációs  központ,  egy  színháztér  egy  közösségi  tér  és  egy
ügyfélszolgálat  összekapcsolását  fogja  jelenteni  vagy  jelentheti  a  későbbiekben.  Ember
közelibbé  szeretnék  tenni  a  különböző  szolgáltatókat,  infrastrukturálisan  megfelelő  helyet
biztosítani részükre. 

A régi művelődési házzal kapcsolatosan elmondja, hogy a DEKOM egy pályázat keretében
megigényelte és meg is kapta ezt az ingatlant, ebben a ciklusban elbírálásra fog kerülni. Helyi
termelők  bevonásával  kapcsolatosan  elmondja,  hogy  a  közmunkaprogram  és  maga  a
munkahely fejlesztő beruházás a helyi termelőkre és a közmunkaprogramra épül. 

A  köztemető  sávlezárásával  kapcsolatosan  elmondja,  hogy  a  veszélyes  útkanyarulat
megszüntetése a cél, ami életveszélyes. A magyar közútnak 1 méterig van ráhatása a közút
melletti területre azon túl szabadon létrehozható, 3 darab betonoszlop lehelyezését jelentené.
A  parkban  minden  egyes  emlékmű  létesítése  testületi  hozzájárulással  történt.  Átmeneti
szálláshely  nincs  jelenleg  a  településen,  szükség  lehet  rá!  A  balatongyöröki  üdülővel
kapcsolatosan  már  az  elmúlt  években  is  volt  elképzelés  Püspökladány  Város
Önkormányzatával, hogy pályázati úton fogjuk ezt az ingatlant felújítani. 

A munkahelyteremtés és az infrastruktúra kiépítése két alapvető momentuma volt a gazdasági
programnak.

Erdős Zsolt képviselő úr által említett külön határozati javaslatot diszkriminatívnak érzi az,
hogy jogkövető magatartásra bírjon bármilyen formában az önkormányzat  embereket,  nem



tartja valószínűnek, hogy az önkormányzatnak van ebbéli jogosultsága, hatásköre. Javasolja,
hogy más megfogalmazásban egy külön határozati javaslatként fogadják el. A településkártya
valóban nem került bele, nem tudja mennyire lesz ez megvalósítható. 

Múltunk  Házával  kapcsolatosan,  amennyiben  van  külön  ötlet  vagy  elképzelés  várja  a
javaslatokat.  Mivel  ez  egy  gazdaságfejlesztési  terv  az  elkövetkezendő  időszakra,  nem
kőbevésett dolog, az élet hozhat olyan helyzeteket, lehetnek olyan lehetőségek, amelyek felül
fogják ezt írni. Az alap koncepciót tartalmazza.

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

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

42/2015.(IV. 23.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014-
2019. időszakra vonatkozó Gazdasági Programot a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Folyamatosan
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző felolvassa Erdős Zsolt képviselő úr módosított határozati javaslatát.
Ezt követően Dr. Kovács Miklós polgármester megkérdezi elfogadja- e a testület? 

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

43/2015.(IV. 23.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  szándékát
fejezi  ki  afelől,  hogy  normaalkotásával  a  gazdasági  program
megvalósulása  érdekében  Báránd  fejlődését  figyelembe  véve
kivételezések  nélkül  következetesen  szükség  esetén  a
konfliktusokat felvállalva az érték – közösség romboló lakosok
jogkövető magatartásának kialakulását elősegíti. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

2. napirendi pont 
Döntéshozatal Báránd Község Önkormányzat Konyhájának felújításával kapcsolatos 
közbeszerzés kiírásának tárgyában 

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
Kiegészítésként elmondja, hogy a Képviselő –testület döntött az ehhez szükséges 10 % -os
forrás  biztosításáról,  mivel  értékhatár  feletti  beszerzésről  beszélünk  ezért  közbeszerzési
eljárás  szükséges.  Az  ehhez  szükséges  közbeszerzési  dokumentációt,  az  előkészítési
jegyzőkönyvet, az ajánlattételi felhívást, az ajánlati dokumentációt és a szerződés tervezetet a
közbeszerző elkészítette. 90 % -os támogatásról van szó ennek egy meghatározott részéből 5
% -ból közfoglalkoztatást kell teljesíteni, ezért már maga a dokumentáció is úgy épült fel,
hogy a nyertes vállalkozónak vállalnia kell azt, hogy ebből a ténylegesen rendelkezésre álló
pénzeszközből 5 % -ot közfoglalkoztatásra különít el. A felújítás során kell igénybe vennie. A
felújítás  legcélszerűbb  ideje  az  iskolai  szünetben  június  15  –  augusztus  30  közötti
intervallumban  lenne.  Komoly  problémát  fog  jelenteni,  hogy  a  konyha  ez  idő  alatt  hol
üzemeltessék tovább. Megkéri a Képviselőket, hogy gondolkozzanak ezen.
Három árajánlatkérős eljárás. A bíráló bizottsági tagok figyelemmel arra, hogy a Képviselő -
testület hozza a döntést testületi tagok nem lehetnek. A szokásos tagok lettek most is felkérve
a  közbeszerzési  szabályzat  szerint.  Megkeresett  3  céget,  akik  konyhatechnológia  és
konyhatervezéssel  kapcsolatos  feladatokat  ellátnak  és  elláthatnak.  Beruházás  volumenéhez
mért referenciákkal rendelkeznek. A teljesítés kezdete július 20-ra a befejezés augusztus 19 re
realizálható. 

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

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

44/2015.(IV. 23.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a  „Báránd
Községi  Önkormányzat  konyhájának  teljes  körű,  komplex
felújítása,  korszerűsítése  Bárándon”  elnevezés  alatt
lefolytatásra  kerülő  közbeszerzési  eljárás  „Ajánlattételi
felhívását”  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyéb  dokumentációkat  a
határozat mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. napirendi pont
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő–testületének  a  települési  hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletének megalkotása 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Érkezett  egy  kormányhivatali  megkeresés,  hogy  a  település  hogyan  teljesíti  a  szelektív
hulladékgyűjtéshez kapcsolódó kötelezettségeit. A hulladékgazdálkodási társulás közgyűlése
megtárgyalta. A kormányhivatal által jóváhagyásra beküldte, a visszaküldött rendelet tervezet
került a Képviselő- testület elé. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jogszabályváltozások voltak. 2015. január 1-től megváltozott a hulladékgazdálkodási törvény.
Lesznek újabb változások. Javasolja, hogy jelenleg fogadja el a testület a tervezetet. 
Dr. Kovács Miklós polgármester



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

A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

7/2015.(IV. 23.)   KT rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

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

I. fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja
1. §

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

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

A rendelet hatálya
2. §

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

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

3. §

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

4. §

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

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés



5. §

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

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

  g)   a közszolgáltató kötelezettségei,
      h)   az önkormányzat kötelezettségei

Az ingatlanhasználó kötelezettségei
6. §

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

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

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

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

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

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

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

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



ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé.

II. fejezet

A hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  ellátásának rendje,  a közszolgáltatás  kötelező
igénybevétele

7. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele:

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

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja.

8. §

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

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

(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlanhasználók
heti egy alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni.

A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az ingatlanhasználókat
hirdetményben köteles tájékoztatni.

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

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

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

(7) Az  ingatlanhasználó  köteles  írásban,  három  nappal  korábban  bejelenteni  a
közszolgáltatónak,  ha  ingatlanán  az  addig  szokásos  hulladékmennyiséget  jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató
köteles  az  ingatlanhasználó  által  megjelölt  időpontra  vagy  időtartamra  a  hulladék  adott



mennyiségének megfelelő  gyűjtéséhez,  illetve  elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú
vagy  további  gyűjtőedényt,  illetve  a  hulladék  gyűjtésére  alkalmas  műanyagzsákot  az
ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többlet-közszolgáltatást teljesíteni. A zsákos
többlet-hulladék elszállításának esetét kivéve a többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek
megfelelő többletdíj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni köteles.  

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

(9)  A  településen  keletkező  komposztálásra  alkalmas  növényi  hulladék  (zöldhulladék)
elhelyezésére a Képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
hulladékgazdálkodási létesítménye (47. számú főút Berettyóújfalu-Furta közötti szakasza, 43-
44. km). 

Amennyiben  a  zöldhulladékot  nem  komposztálják,  és  a  zöldhulladék  elkülönített
gyűjtését a közszolgáltató nem biztosítja, akkor azt a vegyes hulladék céljára szolgáló
gyűjtőedényben kell gyűjteni.

Az üdülőingatlanra vonatkozó rendelkezések
9.§

Az üdülőingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik –
a  közszolgáltató  április  1.  és  szeptember  30.  között  biztosítja  a  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást. 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

10.§

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

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

(3) A  hulladék  elszállítása  céljából  kihelyezett  gyűjtőedény  fedelének  lecsukott
állapotban kell lennie, a kihelyezett hulladékgyűjtő zsákot megfelelő módon kell lezárni,
a közterület szennyezésének elkerülése érdekében. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell
elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést
ne akadályozza.  Az alkalmanként  keletkezett  többlet  hulladék gyűjtésére  szolgáló zsákban
úgy  kell  elhelyezni  a  hulladékot,  hogy  a  zsák  ne  sérüljön,  a  hulladék  ne  szóródjon.  A
kihelyezett gyűjtőedény és hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű és gyalogos
forgalmat  és  elhelyezése  egyébként  sem  járhat  baleset  vagy  károkozás  veszélyének
előidézésével.



(4) A közszolgáltatási területhez tartozó külterületi részeken lévő ingatlanokon a települési
hulladék begyűjtése zsákos begyűjtés útján történik. A közszolgáltató köteles gondoskodni
megfelelő mennyiségű zsák rendelkezésre bocsátásáról. A közszolgáltató a begyűjtés helyét
úgy jelöli  ki,  hogy az  az  ingatlanhasználó  ingatlanához  legközelebb  lévő,  gyűjtőjárművel
megközelíthető hely legyen.

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

A közterület tisztántartására és a köztisztaságra vonatkozó részletes szabályok

11. §

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

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

(3) Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, veszélyes
anyag stb.), amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak rendeltetésszerű használatát,
veszélyezteti a környezetet és szennyezést okoz. 

(4) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos bármilyen
más  hulladék  elhelyezése,  különös  tekintettel  az  állati  tetemekre,  építési  bontási
törmelékekre,  sittre,  lomhulladékra,  zöldhulladékra,  folyékony,  mérgező,  tűz  –  és
robbanásveszélyes anyagokra, valamint egyéb olyan anyagokra, melyek veszélyeztetik,
szennyezik és károsítják a környezetet.

12. §

1) A  közszolgáltatás  körében  a  települési  hulladék  elszállítását  szolgáló
gyűjtőedények:

a) 120 literes gyűjtőedény
b) 240 literes gyűjtőedény
c) 1100 literes gyűjtőedény

2) A közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók:
a) egyedi  jelölésű,  a  szolgáltató  emblémájával  ellátott  többlethulladék

elhelyezésére szolgáló zsák
b) egyedi  jelölésű,  a  szolgáltató  emblémájával  ellátott  szelektív

hulladékgyűjtő zsák

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

a)    120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

b)    240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

c)    1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

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



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

(5) Tilos a gyűjtőedénybe, folyékony anyagot, állati tetemet,  építésből és bontásból
származó  hulladékot,  törmeléket,  sittet,  nagydarabos  lomhulladékot,  folyékony,
mérgező,  tűz  –  és  robbanás  veszélyes  anyagot,  egyéb  veszélyes  hulladékot,  valamint
egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy
más személyek életét,  testi  épségét, egészségét,  vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű
berendezéseinek rongálódását okozhatják. 

(6)  Tilos  a  hulladékgyűjtő  zsákba  folyékony  anyagot,  állati  tetemet,  építésből  és
bontásból  származó  hulladékot,   törmeléket,  sittet,  nagydarabos  lomhulladékot,
üveghulladékot,  folyékony,  mérgező,  tűz  –  és  robbanás  veszélyes  anyagot,  egyéb
veszélyes  hulladékot,  valamint  egyéb  olyan  anyagot  elhelyezni,  amely  veszélyezteti  a
begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy a
begyűjtés során a gyűjtőjármű berendezéseinek rongálódását okozhatják. 

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos
rendelkezések

13. §

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

14. §

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

15. §

(1) A közszolgáltató  a  települési  hulladék részét  képező elkülönítetten gyűjtött  műanyag-,
fém-, és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően elszállítja.

(2)  A házhoz menő elkülönített  hulladékgyűjtési  rendszer  az  alábbiak szerint  vehető
igénybe:

a) Az  ingatlanhasználók  az  egyedi  jelzéssel  ellátott  zsákokban  a  feliratnak
megfelelően kötelesek a műanyag-, fém-, és papírhulladékot gyűjteni.

b) A  gyűjtőzsákokat  az  elkülönített  gyűjtésre  a  közszolgáltató  által
kijelölt  napon  helyezhetik  ki.  A  közszolgáltató  a  hulladékgyűjtő
zsákokat az ingatlanhasználó részére az elszállításkor pótolja.

3) Az üveghulladékot a közszolgáltató a közterületen üzemeltetett hulladékgyűjtő
szigeteken  veszi  át.  A  hulladékgyűjtő  szigeten  csak  üveghulladékot  lehet
elhelyezni,  az arra rendszeresített  edényzetben (konténer). Az üveghulladék-
gyűjtő konténerbe elhelyezhetők a háztartásban már feleslegessé vált és nem
használt különböző öblösüvegek (befőttesüvegek, italosüvegek) tiszta, kiöblített
állapotban.  A  konténerbe  egyéb  üveg  nem  helyezhető  el  például:  síküveg,
drótszövetes  üveg,  autó  szélvédő,  villanykörte,  nagyító,  kerámia,  porcelán,



katedrálüveg,  neoncső,  szemüveg.  A hulladékgyűjtő  szigetek  felsorolását  jelen
rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A lomhulladékra vonatkozó külön rendelkezés
16. §

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

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

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

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

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
17. §

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

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

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

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

18. §

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

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

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

III. fejezet



Záró rendelkezések
19.§

(1) Jelen rendelet 2015. április 24. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályát veszíti, Báránd Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013 (XII.11.) önkormányzati rendelete.

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

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

Báránd, 2015. április 23.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:  2015. április 23.

Dr. Kiss Gyula
jegyző

                                                                                                               1. sz. melléklet

Öblösüveg gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek

Báránd

Hely Üveggyűjtő konténer (db)



Összesen:

4. napirendi pont
Báránd Község  Önkormányzat  Képviselő–testületének  a  mezei  őrszolgálatról  1/2013.
(I.29.) KT számú rendeletének módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy az évi kivetéshez szükség van a mezőőri járulék elfogadására.  A mezőőri
járulék mértéke 2013-ban és 2014-ben hektáronként 700 Ft/év volt. Számottevő változás nem
történt.  A  többi  módosítás  pedig  szükséges  a  rendeletben  foglalt  szabályozás
alkalmazhatóságának növeléséhez, illetve a rendelet rendelkezéseinek egyértelműsítéséhez. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.

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

8/2015.(IV. 23.)   KT rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete

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

Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1.
pontja  alapján  kapott  felhatalmazás,  valamint  a  fegyveres  biztonsági  őrségről,  a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16.§ és 19.§-ban
foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja



1.§

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

„(1)  A  rendelet  területi  hatálya  kiterjed  Báránd  Község  közigazgatási  területéhez  tartozó
termőföldekre. (szántó, rét, legelő,)”

2.§

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

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

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

A mezőőri járulék mértéke 2015-ben hektáronként 700 Ft/év”

3.§

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

„(4)  A  mezőőri  járulék  kivetésével  kapcsolatos  ügyekben  –  átruházott  hatáskörben  –  a
polgármester jár el.

a) A ténylegesen fizetendő mezőőri járulékot a tárgyévben meghozott határozattal kell
megállapítani.

b) A mezőőri járulékot a kötelezett két egyenlő részletben, minden év március 15-ig és
szeptember  15-ig  fizetheti  meg  kamatmentesen,  az  Önkormányzat  által  vezetett
10403459-50526678-67761217 számlaszámú, „Mezőőri járulék” elnevezésű alszámlára
történő, csekkes befizetés vagy átutalás útján.

c) A mezőőri járulék – meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül, az eljárásra az önkormányzat jegyzője rendelkezik hatáskörrel.
„

4.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 1/2013.
(I.29) KT számú rendeletének 5.§ (4) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„(4) Amennyiben a mezőőri járulék fizetésére kötelezett személyében változás következik be,
köteles a változást nyilvántartásba vétel céljából 15 napon belül a rendelet mellékletét képező
formanyomtatványon,  önbevallás  útján  bejelenteni  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati
Hivatalban.”

5.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 1/2013.
(I.29) KT számú rendeletének 5.§ (5) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„(5) A Bárándi  Közös Önkormányzati  Hivatal  jogosult  a  bejelentett  adatokat  az ingatlan-
nyilvántartásban  ellenőrizni,  illetve  kérheti  a  használói  jogot  biztosító  szerződés,
földhasználati bejelentőlap megállapodás bemutatását.”

6.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 1/2013.
(I.29) KT számú rendelete az alábbi 1. számú melléklettel egészül ki:



Hivatal tölti ki!
Érkezett:____________________________ Iktató szám:_____________________

Átvevő 
ügyintéző:___________________________ Azonosítószám:__________________

 

TULAJDONOSI / FÖLDHASZNÁLÓI BEVALLÁS
2015. január 01-i állapot szerint

Külterületi termőföld adatairól 

A mezei őrszolgálatról szóló 1/2013.(I.29.) számú önkormányzati rendelet alapján

1./

A tulajdonos/földhasználó 
neve:_______________________________________________________________________

Lakcíme:____________________________________________________________________

Születési helye:_________________________ideje:_________________________________

Anyja neve:_________________________________________________________________

Adóazonosító jele:_______________________adószáma:_____________________________

Elérhetőség: ( telefon/email )____________________________________________________
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Kérem, jelölje meg, hogy
milyen jogcímen használja a

termőföldet.

Amennyiben bérli, adja meg
a haszonbérbe adó nevét

címét

Ha Ön az adott
termőföldet nem

használja bérbe adta/
eladta, adj meg a bérlő/ új

tulajdonos nevét címét



1

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

2

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

3

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

4

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

5

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

6

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________
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yad

Kérem, jelölje meg, hogy
milyen jogcímen használja a

termőföldet.

Amennyiben bérli, adja meg a
haszonbérbe adó nevét címét

Ha Ön az adott termőföldet
nem használja bérbe adta/
eladta, adj meg a bérlő/ új

tulajdonos nevét címét

7

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

8

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

9

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

10

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

11

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________



12

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

13

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam      □
eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

14

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

15

□ tulajdonos   □ bérlő

_______________________
_______________________
_______________________
_________

□ bérbe adtam   □ eladtam

______________________
______________________
______________________
_________

Megjegyzés:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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

Báránd, ______év___________hó____nap

……………………………..
földhasználó/tulajdonos

7.§

Ez a rendelet 2015. április 24. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Báránd, 2015. április 23.



Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

5. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testületének, a közterületek elnevezésének, az
elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló
23/2014 (XII.5.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja,  hogy  a  Törvényességi  Felügyeleti  Főosztály  elvégezte  ennek  a  rendeletnek  a
felülvizsgálatát.  A  vonatkozó  jogi  szabályozást  magasabb  rendű  rendelet  szabályozza.
Mindezekre tekintettel  a Törvényességi Felügyeleti Főosztály javasolta a rendelet 2.§ -ának
hatályon kívül helyezését.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.

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

9/2015.(IV. 23.)   KT rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás
szabályainak megállapításáról 23/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  közterületek  elnevezésének,  az
elnevezések  megváltoztatásának  és  a  házszámozás  szabályainak  megállapításáról  szóló
23/2014  (XII.5.)  önkormányzati  rendeletének  2.§-a  2015.  április  24.  napjával  kezdődően
hatályát veszíti.

2.§
Ez a rendelet 2015. április 24. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát



veszti.

Báránd, 2015. április 23.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

6. napirendi pont
Az „Úttörő utca” elnevezésének megváltoztatása 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy az „Úttörő utca” elnevezése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Meg kell változtatni a nevét. Helyben szokásos módon meg kell hirdetni. Javaslatokat tehet 
bárki. Az utca új nevéről a Képviselő - testület dönt.  

A Képviselő- testület tudomásul vette a tájékoztatást.

7. 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
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Kiegészítésként  elmondja,  hogy  az  önkormányzatok  a  továbbiakban  nem szabályozhatják
rendeletükben az aktívkorúak ellátásának feltételeként a lakókörnyezettség rendezettségét. 
A  legutóbbi  Szociális  Bizottsági  ülésen  felmerült  hogy  a  közgyógyellátási  települési
támogatásnak szeretnének egy maximális összeget meghatározni, mivel nincs arra adhat okot
hogy a méltányosságit veszik igénybe nem pedig a normatív támogatást a Járási Hivataltól. 
Ulveczki Lajosné képviselő
Maximum 5000 Ft- ot javasolna a Szociális Bizottság.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.

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

10/2015.(IV. 23.)   KT rendelet:  



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete

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  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25.)
önkormányzati rendeletének 20.§ (2) bekezdése a következőképen módosul:

„ (2) A közgyógyellátási települési támogatás a gyógyszerköltség 75 % -ig terjed, de mértéke
az ötezer forint maximális összeget nem haladhatja meg.”

2.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtandó
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.(II.25)
önkormányzati rendeletének 38.§-a 2015. április 24. napjával kezdődően hatályát veszíti.

3.§

Ez a rendelet 2015. április 24. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Báránd, 2015. április 23.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

8. napirendi pont
A gyermekétkezetés térítési díjának rendeletbetörténő meghatározása 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy  gyermekétkeztetés  térítési  díját  rendeleti  formában  kell  meghatározni.  A
Képviselő-testület 2014. december 5-i már döntött a térítési díjakról.



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

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

11/2015.(IV. 23.)   KT rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában meghatározott  feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A nevelési-oktatási  intézményekben a gyermekek napközbeni  ellátása keretében biztosított
étkeztetésért (továbbiakban: gyermekétkeztetés) térítési díjat kell fizetni.

2. §

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
egy ellátottra jutó napi összege, melyet az intézményekre bontva egységesen az 1. melléklet
tartalmaz csoportonkénti megoszlásban.

3. §

(1) Ez a rendelet 2015. április 24. napján lép hatályba és 2016. január 4-én hatályát veszti.

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

Báránd, 2015. április 23.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

1. melléklet

térítési díj 2015-ben 

(áfa nélkül)



1. Óvoda 298.-Ft

2. Általános Iskola

2.1 alsó tagozat 344.-Ft

2.2 felső tagozat 477.-Ft

9. napirendi pont
Döntéshozatal igazgatási szünetről 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy az igazgatási szünet elrendelése a takarékossági, gazdaságossági 
szempontokat is figyelembe veszi.  Az elrendelt szünet alatt a dolgozók állandó ügyeletet 
látnak el.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.

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

12/2015.(IV. 23.)   KT rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye,  a  helyi
önkormányzatok alcím 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§. (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás  alapján,  a  közszolgálati  tisztviselők  munka-  és  pihenőidejéről,  az  igazgatási
szünetről,  a  közszolgálati  tisztviselőt  és  a  munkáltatót  terhelő  egyes  kötelezettségekről,
valamint  a  táv-munkavégzésről  szóló  30/2012.  (III.7.)  Korm.  rendelet  13.§  -  15.  §-aiban
foglaltak figyelembe vételével az alábbiakat rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya



(1) A rendelet  hatálya  kiterjed a Bárándi Közös Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott
valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

(2)  A  rendelet  hatálya  nem  terjed  ki  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Tetétleni
Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra.

2.§
Az igazgatási szünet

1) A 2015. évi igazgatási szünet időtartama:

a) nyári időszakban 2015. augusztus 3-tól, 2015. augusztus 23-ig,
b)téli időszakban 2015. december 21-től 2016. január 3-ig tart.

2) Az igazgatási  szünet időtartama alatt  a feladatellátás  folyamatosságának biztosítása
érdekében a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal ügyeletet tart. Az ügyeleti rendet a
jegyző Intézkedésben állapítja meg.

3.§.
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2015. április 24. napján lép hatályba és 2016. január 4-én hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) 5. cikkének, valamint a munkaadónak a
munkavállalóval szembeni, a szerződés vagy a munkaviszony feltételeiről való tájékoztatási
kötelezettségéről  szóló,  a  Tanács  91/533/EGK  irányelve  (1991.  október  14.)  1-5.  és  7.
cikkének való megfelelést szolgálja.

(3) A rendelet kihirdetéséről - a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

Báránd, 2015. április 23.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

10. napirendi pont 
Tűzoltók elismerése 



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
Kiegészítésként elmondja, hogy Lövei Csaba tűzoltó parancsnok megkereste és elmondta, 
hogy lesz egy tűzoltó és rendőrségi nap, melyen két fő Bárándi tűzoltót szeretnének díjazni 
egy-egy órával. Ehhez kértek 45 ezer Ft-i támogatást. Magánszemélyként az egyik órát 
kifizeti, viszont a másik órához tudja- e az önkormányzat hozzájárulását adni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.

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

45/2015.(IV. 23.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hajdú-
Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  tűzoltók  2015.
évi  elismerésének  támogatására  vonatkozó  megkeresésében
foglaltakkal egyetértve fenti célkitűzést a 2015.évi költségvetés
terhére 22.000 Ft-tal támogatja.

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: Azonnal

11. napirendi pont
Alpolgármester választás 

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy határozathozatali kötelezettség elmulasztása ügyben 2015. április 1-én volt a
közigazgatási per. Az ítéletet minden képviselő megkapta. 
Alpolgármesternek ismételten javasolja Ulveczki Lajosnét.
Megkéri jegyző urat, hogy a titkos szavazáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Megkérdezi a jelöltet, hogy zárt ülés elrendelését kéri-e?

A válasz nem volt így nyílt ülés keretében történik a szavazás.

Dr. Kiss Gyula jegyző
A  jogszabály  által  előírt  titkos  szavazás  lebonyolításához  szükség  van  szavazatszámláló
bizottság  létrehozására.  Megkérdezi,  hogy  az  alakuló  ülésen  a  160/2014.(X.27.)  KT
határozattal illetve a 161/2014.(X.27.) KT határozattal megválasztott személyek továbbra is
vállalják a bizottsági tagságot? 
Kiss Gyuláné, Majoros Csaba és Erdős Zsolt képviselők továbbra is vállalták a tagságot.
A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A testület 3 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:



46/2015.(IV. 23.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az alpolgármester választáshoz szükséges titkos szavazás
lebonyolító  bizottság  tagjának  választja  meg,  az  alábbi
személyeket:

Kiss Gyuláné
Majoros Csaba
Erdős Zsolt

A  bizottság  elnökének  Kiss  Gyuláné  Képviselő  Asszonyt
választja meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Dr. Kiss Gyula jegyző
Ismertette a szavazás menetét.

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

Kiss Gyuláné képviselő, bizottsági elnök
Tájékoztatta a Testületet a választás eredményéről, mely szerint 5 érvényes szavazatból 2 igen
és 3 nem szavazattal, a képviselő-testület titkos szavazással döntött.

A szavazáson jelen volt 6 fő, 1 fő tartózkodott. 
A testület 2 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot

47/2015.(IV. 23.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy  Dr.  Kovács  Miklós  polgármester  indítványát  nem
támogatja.
Az  alpolgármester  megválasztása  ügyében  megtartott  titkos
szavazás  eredményeként  megállapítja,  hogy  a  Dr.  Kovács
Miklós polgármester által javasolt Ulveczki Lajosnét két igen és
három nem szavazattal nem választotta meg alpolgármesterré.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

12. napirendi pont
Különfélék



Nemzeti Sportközpontok Bíráló Bizottsági elnök megválasztása

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szóban előterjesztette a napirendi pontot majd javasolja Dr. Kiss Gyula jegyző urat a 
bizottság elnökének.

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

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

48/2015.(IV. 23.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Dr.  Kiss
Gyula jegyzőt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program  keretében  Báránd  község  területén  megvalósuló
tornaterem  beruházással  kapcsolatosan  lefolytatandó
közbeszerzési  eljáráshoz  kapcsolódóan  a  közbeszerzési
bírálóbizottságba annak elnökeként delegálja.

Dr.  Kiss  Gyula  jegyzőt  felhatalmazza  a  szükséges  döntések
meghozatalára.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Koroknai Béla Sándor képviselő
Felvetette az utcanyitás lehetőségét, valamint jelezte, hogy a Bárándért Egyesület és 
Polgárőrség épületénél nincs kuka és a Művelődési Háznál sem. 

Dr.  Kovács  Miklós  polgármester miután  több  hozzászólás  nem  hangzott  el  a  nyílt  ülést
bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Ulveczki Lajosné
képviselő
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