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J e g y z ő kö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 09. 10 -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)

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  Kiss
Gyuláné 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:

106/2015.(IX.10.)   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.  Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.
A képviselőknek 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:

107/2015.(IX.10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének

2015.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2015  (II.25.)  számú
rendeletének módosítása

2. Báránd Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről

3. A helyi önkormányzatok működőképességét megőrző 2015.
évi rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

4. A Nemzeti  Köznevelési  Infrastruktúra Fejlesztési  Program
keretében megvalósításra kerülő tornateremhez kapcsolódó
döntések meghozatala;

5. A  települési  önkormányzatok  természetben  nyújtott
szociális  célú  tüzelőanyag  vásárlásához  kapcsolódó
kiegészítő  támogatásának  igénybevételéről  történő
döntéshozatal

6. A Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíjpályázat  2016.
évi fordulójához történő csatlakozás

7. Báránd  Községi  Önkormányzat  és  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között létrejött vagyonkezelési
szerződés módosítása

8. A vadászati jog gyakorlásából származó, a földtulajdonosok
közösségét  illető  bérleti  díjakkal  kapcsolatos  felajánlásról
történő határozathozatal

9. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a
nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésére  vonatkozó  1/2015.(II.10)  önkormányzati
rendeletének módosítása

10. A Szociális Oktatási és Kulturális Bizottság új tagjának és
elnökének megválasztása;

11. Közterület elnevezésének megváltoztatása;
12.  Különfélék

1. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015 (II.25.) számú rendeletének módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja kiegészítésként, az első kettő napirendi ponthoz kapcsolódóan, hogy a bevételeket
55  %-ban  sikerült  az  első  félévben  teljesíteni,  ami  részarányosan  mindenképp  egy  jó
eredmény.  A kiadások  56 %-os  mértékben  teljesültek.  Ez  túllépte  a  keretet  időarányosan
nézve. Kiemeli az adó és illetékek vonatkozásában 71 %-os teljesülés van már most félévkor,
ami egy nagyon jó arány. Volt egy felhalmozási célú 900 ezer Ft-os bevétel,  terület alapú
támogatás plusz bevételét jelenti. 43 millió Ft-os finanszírozási bevétel az előző évről, ami
feladattal terhelt. Volt egy közel 10 millió Ft-os plusz kiadás. Ez mind a közmunkaprogram
eszközbeszerzésének keretét jelenti. Ami kiemelkedő, hogy a szociális kiadásoknál és 74 %-



os a teljesülés. Magasabb a félévi arányokhoz képest. 
Ezt  követően 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
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el. Megkérdezi ki
az, aki elfogadja a rendeletmódosítást az előterjesztésben foglaltak szerint?

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

17/2015.(IX.10.)   KT rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015.(IX.10 ) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei  2015. évi költségvetéséről  szóló
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testület  3/2015. (II.25.) önkormányzati 
rendeletének 2. §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetését

538.412 e Ft Költségvetési bevétellel
538.412 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja  meg.
2. §

A 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2014.  évi  költségvetését  részletesen  a  következők
szerint állapítja meg:

 538.412 e Ft bevétel
538.412 e Ft kiadás

Ezen belül: 

a) működési célú bevételt 491.283 e Ft-ban
kiegészítő támogatást 10.076 e Ft-ban

b) működési célú kiadásokat 501.359 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 118.717 e Ft-ban
- a szociális és egyéb juttatásokat 34.834 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 900 e Ft-ban
 finanszírozási bevételt 36.153 e Ft-ban



d.) a felhalmozási célú kiadást: 37.053 e Ft-ban állapítja meg.

3. § Záró és vegyes rendelkezések
Ez  a  rendelet  kihirdetését  követő  napon  lép  hatályba,  és  a  hatálybalépést  követő  napon
hatályát veszti.

Báránd, 2015. szeptember 10.

Dr. Kovács Miklós                                                Dr. Kiss Gyula             polgármester          
jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 2015. szeptember 10.
Dr. Kiss Gyula

       jegyző



Báránd Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének összevont mérlege 2015. I. félév

e Ft-ban
Sz.

Bevételi jogcím
2014. évi 
eredeti

Módosítás Módosított 
2015. 06.30.

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

44.040 44.040

2. Közhatalmi bevételek 16.400 16.400

2.1 Helyi adók 12.800 12.800
2.2 Illetékek

2.3 Bírságok,díjak. pótl. 400 400

2.4 Egyéb fiz. köt.bev. 1.200 1.200

3. Int. műk.bev.. 22.840 22.840

3.1 Szolgáltatások 2.294 158 2.452
3.2 Bérleti díj 2.403 -200 2.203

3.3 Térítési díj 13.510 13.510

3.4 ÁFA 4.237 42 4.279

3.5 Egyéb műk.bev.    396    396

4. II. Átengedett közp. adók 4.800    4.800

5. III. Támogatások, kieg. 205.734       4.664   210.398

5.1 Norm.tám. 200.322   200.322

5.2  Kieg.tám    5.412      4.664     10.076

5.3 Központosított tám.

6. IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről 232.790     7.076   239.866

6.1 Működési tám. ÁH belülről 232.790     7.076   239.866

6.1.1 Tb-től átvett 6.502 6.502

6.1.2 Egyéb műk. tám. 226.288    7.076  233.364

7. V. Átvett pénzeszk. ÁH belülről

8. VI. Felhalm.célú bev.       900 900

9. VIII Finanszírozási bevételek      43.208     43.208

10. Bevételek összesen: 526.672 11.740 538.412



Báránd Községi Önkormányzat
2015.évi költségvetésének összevont mérlege 2015. I. félév

e Ft-ban
Sz.

Kiadási jogcím 2015. évi eredeti
Módosítás Módosított

2015.06.30.

1. I.Működési költségvetés kiadásai 489.649 11.710      501.359

1.1
Személyi juttatások

              
290.195

     290.195

1.2. Szociális hozzájárulási adó 57.613        57.613

1.3 Dologi kiadások 107.007 11.710     118.717

1.4
Egyéb működési célú kiadások 34.834            34.834

szociális, rászorultság jellegű kiad. 24.914 -539      24.375

műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül     9.500
539

     10.039

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

2. II. Felhalmozási költségvetési 
kiadások

                
37.023

30      37.053

2.1 Beruházások,felújítások

2.2 Egyéb felhalmozási kiadások

-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre

3. III. Általános tartalék

4 Költségvetési kiadások összesen: 526.672              11.740            538.412

Báránd Községi Önkormányzat  Bevételek 2015. I.félév

e Ft-ban
Sz.

Bevételi jogcím 
2015.évi 
terv

Módosítás Módosított 
2015.06.30.

1. I. Önkorm. működési bevételei (2+3) 38.505 38.505

2 Közhatalmi bevételek 16.400 16.400

2.1 Helyi adók 14.800 14.800

2.2 Illetékek

2.3
Bírságok,díjak. pótl.

      40
0

      40
0

2.4 Egyéb fiz. köt.bev.  1.200 1.200

3 Int. műk.bev..   22.105 22.105

3.1 Szolgáltatások   2.259 2.259



3.2 Bérleti díj 1.703 1.703

3.3
Térítési díj 13.510   13.510

3.4 ÁFA    4.237      4.237

3.5 Egyéb műk.bev.      396 396

4. II. Átengedett közp. Adók 4.800    4.800

5. III. Támogatások,kieg. 205.734         4.664      210.398

5.1 Norm.tám. 200.322                 200.322

5.2 Kieg.tám  5.412         4.664        10.076

5.2 Közp.tám.

6.
IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről        232.790

        7.076     239.866

6.1
Működési tám. ÁH belülről        232.790

        7.076     239.866

6.1.1 Tb-től átvett      6.502          6.502

6.1.2 Egyéb műk. tám. 226.288        7.076     233.364

7. V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8. VI. Felhalm.célú bev. 900            900

9. VIII Finanszírozási bevételek   43.208       43.208

10. Bevételek összesen:  525.937      11.740      537.677

Báránd Községi Önkormányzat Kiadások 2015. I. félév

e Ft-ban
Sz
.

Kiadási jogcím 
2015.évi 
terv.

Módosítás Módosított 
2015.06.30.

1. I.Működési költségvetés kiadásai 360.622 11.710 372.332

1.1 Személyi juttatások 203.963 203.963

1.2. Szociális hozzájárulási adó   34.601 34.601

1.3 Dologi kiadások  87.224 98.934

1.4 Egyéb működési célú kiadások  34.834 34.834

 
- szociális, rászorultság jellegű kiad.     24.914

-539
24.375

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül         9.500
 539

10.039

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl    420 420
2.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások 37.023
          30     37.053



2.1
Beruházások 37.023

          30     37.053

2.2 Egyéb felhalmozási kiadások

3. Általános tartalék

Költségvetési kiadások összesen: 397.645       11.740   409.385

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 158

közfoglalkoztatottak létszáma 130

Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek 2015. I. félév

e Ft-ban
Sz
. Bevételi jogcím 

2015.évi 
terv

Módosítás Módosított 
2015.06.30.

1.
I. Intézményi működési bev.            35            35

1.1 Szolgáltatások     35     35
1.2 ÁFA

1.3 Egyéb műk.bev.

2. II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. IV. Közhatalmi bevételek

5. Finanszírozási bev. 

Bevételek összesen: 35                 35

Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2015. I. félév

e Ft-ban
Sz
. Kiadási jogcím 2015.évi terv

Módosítás Módosított 
2015.06.30.

1. I.Működési költségvetési kiadás 62.143 62.143

1.1 Személyi juttatás 40.227 40.227

1.2 Szoc. hozzájárulási adó     10.591     10.591

1.3 Dologi kiadások 11.325 11.325

2. II.Felhalmozási kiadások



Kiadások összesen: 62.143 62.143

éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 14 14

közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Bevételek 2015. I. félév

e Ft-ban
Sz.

Bevételi jogcím 
2015.évi 
eredeti

Módosítás Módosított 
2015.06.30.

1.
I. Intézményi működési bev.             700             700

Szolgáltatások 158 158

ÁFA   42   42

Bérleti díj               500               500

2. II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. IV. Önkormányzati támogatás

5. V. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen:     700     700

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Kiadások 2015. I. félév

e Ft-ban
Sz.

Kiadási jogcím 
2015.évi  
eredeti

Módosítás Módosított 
2015.06.30.

1. I. Működési költségvetési kiadás 8.110 8.110

Személyi juttatás 3.686 3.686

Szoc. hozzájárulási adó 995 995

Dologi kiadások    3.429    3.429

Kiadások összesen:    8.110    8.110

éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő)

1 1

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



Bárándi Napsugár Óvoda Bevételek 2015.I. félév

e Ft-ban
Sz.

Bevételi jogcím 
2015.évi 
eredeti

Módosítás Módosított 
2015. 06.30.

1. I. Intézményi működési bev.

Szolgáltatások

ÁFA

Egyéb műk.bev.

2 II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. Közhatalmi bevételek

5. V. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen:

Bárándi Napsugár Óvoda Kiadások 2015. I. félév

e Ft-ban
Sz. Kiadási jogcím eredeti Módosítás Módosított 

2015.06.30.

1.
I. Működési költségvetési kiadás          58.774          58.774

Személyi juttatás   42.319   42.319

Szoc. hozzájárulási adó           11.426           11.426

Dologi kiadások  5.029  5.029

Kiadások összesen:   58.774   58.774

éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő)

13 13



2. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el. Megkérdezi ki
az, aki az I. félévi teljesítésről foglaltakat elfogadja?

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

108/2015.(IX.10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete
megtárgyalta  a  Báránd  Községi  Önkormányzat  Intézményei
2015. évi I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló beszámolót  és azt  a
jelen  jegyzőkönyvhöz  mellékelt  előterjesztésben  foglaltak
szerinti tartalommal elfogadta. 

Határidő:  Azonnal
Felelős:       Dr. Kovács Miklós polgármester

3. napirendi pont
A  helyi  önkormányzatok  működőképességét  megőrző  2015.  évi  rendkívüli
önkormányzati támogatás igényléséről

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
Elmondja,  hogy szeptember  30-ig  van lehetősége  az  önkormányzatnak beadnia  rendkívüli
önkormányzati támogatást, ami a régi nevén ÖNHIKI. Szeretnének ezzel élni, figyelemmel
élve arra,  hogy van 1-2 olyan tétel  a működésben,  amire igénybe tudják venni.  Ebben az
évben egy 26 millió Ft-os igénybejelentést fog jelenteni az önkormányzatnak, ami az alábbi
dolgokból tevődik össze. Az elmúlt hónapban kaptak a KIK –től egy közel 10 millió Ft –os
számlacsomagot,  ami  a  ’13;  ’14  és  ’15  első  félévének  az  iskola  és  iskolakonyha
működtetésének  költségeit  tartalmazza.  70  /  30  % arányban  vállaltuk,  hogy finanszírozni
fogják. Tartalmaz egy intézménykezdési támogatást is. Előirányzatokon felüli saját erőnek az
összegét  fogja  képezni.  Ez  is  durván  olyan  10-12  millió  Ft-ot  takar.  Valamint  szállítói
tartozás, 2-3 millió Ft –nyi költséget és szeretnének ebben elszámolni.
Erdős Zsolt képviselő
Megkérdezi,  hogy  az  év  elején  kapott  rendkívüli  támogatás  miatt  nem  indulnak-  e
hátrányban?
Dr. Kovács Miklós polgármester



Azt a támogatást tavaly évben kapták, akkor nem is pályáztak erre. Idén nem tervezték, de ha
már lehet rá pályázni miért ne.
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:

109/2015.(IX.10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Magyarország  2015.évi  központi  költségvetéséről  szóló
2014.évi  C.  törvény  3.  sz  melléklet  III.4.  pontja  szerinti
települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati
költségvetési támogatására meghirdetett pályázati kiírás alapján
az  önkormányzat  működőképességének  megőrzése  érdekében
vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylését határozza
el.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási
igényt benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős:       Dr. Kovács Miklós polgármester

4. napirendi pont
A Nemzeti  Köznevelési  Infrastruktúra  Fejlesztési  Program keretében  megvalósításra
kerülő tornateremhez kapcsolódó döntések meghozatala;

Dr. Kovács Miklós polgármester
Egyeztetések folytak a háttérben és viták kerekedtek ki ebből a beruházásból, tekintettel arra,
hogy  mi  már  egy  meglévő  épületet  lebontottunk  és  sok  energiát  fektettünk  bele.  A
közbeszerzési  eljárás  megindult.  Kaptak  két  megkeresést,  egyrészt  a  közművekkel
kapcsolatosan,  a  tűzivíz  tározó  kiépítésével  kapcsolatosan  valamint  az  együttműködési
megállapodás módosításával kapcsolatosan. 
Előzményként elmondja, hogy az együttműködési megállapodásból már nem tudja hányadik
változatnál járnak, most küldtek egy újabb tervezetet,  meghatározzák azokat a feladatokat,
amit  az  önkormányzatnak  el  kellene  végezni.  Ami  fontosabb  az  a  közműfejlesztéssel
kapcsolatos. Az önkormányzatnak kell biztosítani telekhatáron belül egy méterre a kiépülő
közműveknek a csatlakozási lehetőségeit. Volt egy váltás a Nemzeti Sportközpontoknál egyes
pozíciókban, és az volt az elképzelés hogy ezeket a költségeket az állam mégiscsak átvállalja.
El is indították a tervezési és kivitelezési  folyamatokat, viszont figyelemmel arra, hogy az
önkormányzat a tulajdonos és meghatalmazást is adtak nekik, egyik szolgáltató sem állt velük
szóba  és  nem  vezette  át  a  közmű  csatlakozásokat.  Innestől  kezdve  visszadobták  az
önkormányzatra,  hogy  amennyiben  szeretnének  tornatermet  akkor  a  közműegyeztetéseket
folytassák le. 
Kellett  geodéziai  tervet  készíteni,  vízhozam  mérést  készíteni  és  a  vízhozam  mérésekből
kiderült,  hogy  a  mi  csatornahálózatunk  nem  képes  annak  a  tűzivíz  mennyiségnek  a
produkálására, amit az építési engedélyben meghatároztak.  1200 l/perc vizihozamot kellene
biztosítani,  a  mi  hálózatunk  380  l/perc,  tehát  alkalmatlan.  Tűzivíz  tározó  kiépítését  kell
végrehajtani. Ehhez hozzájárulást szeretnének kérni. 4.5 millió ft nettó költséget jelent ennek



a kiépítése.  
Készenlétben van a közbeszerzési eljárás kiírása, de mindaddig, amíg ezeket a döntéseket az
önkormányzat meg nem hozza, addig nem tudnak előre lépni. 
Három határozati javaslat van.
Az együttműködési megállapodásban ismét módosítást kérnek három pontban. 
A közműfejlesztéshez való hozzájárulást már vállalták korábban, mindenképp erősítsék meg,
hogy vállalják vagy nem. 
A  tűzivíz  tározó  megépítéséhez  való  hozzájárulással  kapcsolatban  el  kell  dönteni,  hogy
akarják e támogatni, hozzájárulni. 
Közműtervezőket  keresett  meg,  ők  azt  mondták,  hogy 2  -300 ezres  tételt  fog  jelenteni  a
közmű kiépítés. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Véleménye szerint ez nagyon kevés. Sokkal többe fog ez kerülni.   
Dr. Kovács Miklós polgármester
A csatornahálózat most épült ki a telken a bekötés megvan, a víznek van járulékos költsége, a
gázt  lesz  költségesebb  kiépíteni.  A  belső  csatlakozások  megvannak,  egy  leágazást  kell
kiépíteni.  Nagy  szerencse  ennek  az  épületnek,  amit  lebontottak,  hogy  mindenből  külön
közműje volt. 500 ezer Ft-ra kalkulálta, de szolgáltató függő lesz.  
Koroknai Béla Sándor képviselő
Nem lehetne teljesen függetlenül kiépíteni egy olyan vezetéket, ami elbírja azt a vízhozamot.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Próbálták nem tudja akkor sem biztosítani. Gondoltak erre ők is. 
Kiss Gyuláné képviselő
Javasolja, hogy legyenek más időpontban a testületi ülések, hogy Erdeiné Hákli Ildikó is jelen
tudjon lenni, mert kedden és csütörtökön tanít. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Beszélt már vele erről, ezt az ülést már nem tudták elnapolni a határidő miatt. 
Kiss Gyuláné képviselő
Nagyon  rossz  véleménye  van  erről  a  beruházásról.  Mennyi  csontváz  fog  még  kibukni  a
szekrényből, míg beindul ez a tornaterem. Kétségtelen hogy kell a tornaterem. 
Honnan tudják ezt a pénzt előteremteni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
500 ezer Ft-nyi összeggel számolták a közműveket. 
A tűzivíz tározó kiépítéséhez javasolja, hogy 1 millió Ft- tal járuljanak hozzá.
A  csatornakiépítésbe  belefizettünk  2,7  millió  Ft-ot  közmű  érdekeltségi  hozzájárulás
megfizetéséhez, amiből most az önkormányzat is az 55 ezer Ft feletti rész visszakapja, ez 2
millió Ft-ot fog jelenteni. Ebből meg tudják finanszírozni ezt a 1,5 millió Ft-ot. 
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,  mind  a  3  határozati  javaslatot,  valamint  javasolja  4.  határozati  javaslatként
elfogadásra, hogy a második határozati javaslatban foglalt közműépítések vonatkozásában a
közműkiépítések költségeit az árajánlatok függvényében a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-
testület elé külön határozatban benyújtja 500.000 Ft értékig.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
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:



110/2015.(IX.10.) KT határozat:
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul
ahhoz,  hogy az  Önkormányzat  és  a  Nemzeti  Sportközpontok
között  létrejött  együttműködési  megállapodás  az  alábbiakban
felsorolt  pontjaiban,  a  jelen  határozatban  foglaltaknak
megfelelően módosításra kerüljön: 

„5.3.1. Az Önkormányzat köteles ennek keretében a
saját  költségére  és  felelősségére  a  beruházási
ütemtervben  előírt  határidőre  a  munkaterületet  a
kivitelezésre alkalmassá tenni, beleértve a szükséges
bontások  elvégzését  is,  továbbá  az  Ingatlan
telekhatárán  1  m-en belül  a  közműcsatlakozási,  és
vételezési  pontokat  a saját  költéségén,  legkésőbb a
munkaterület átadás-átvételéig biztosítani.”
„5.2.4.  A  Beruházásra  adaptált  kiviteli
tervdokumentációt  az  NSK  készíti  el.  A  kiviteli
tervdokumentációt annak véglegesítését megelőzően
az NSK véleményezésre megküldi a BMSK részére. A
BMSK a tervdokumentáció kézhezvételétől számított
5 (öt) munkanapos jogvesztő határidőn belül jogosult
a dokumentációra vonatkozóan szakvéleményt adni.
Az  NSK  a  BMSK szakvéleményében  foglaltakat
egyetértése  esetén  az  adott  tervdokumentáció
véglegesítése  során  figyelembe  veszi.  A
tervdokumentáció  az  Önkormányzatra  nézve  is
kötelező.”
„6.2.2. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy
az  NSK  a  Beruházás  megvalósításának
finanszírozásáról  támogatási  szerződést  köt  az
Emberi Erőforrások Minisztériumával. A Beruházás
keretében  létjövő  Létesítmények  fenntartásával,
üzemeltetésével  és  karbantartásával  kapcsolatos,
támogatási  szerződésben  meghatározott
kötelezettségeket  az  Önkormányzat  és  a  KLIK
teljesíti  saját  jogállása  szerint.  Az  NSK  köteles  a
támogatási  szerződés  másolatát  annak  megkötését
követően  haladéktalanul  megküldeni  az
Önkormányzat részére.”

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: Azonnal

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

111/2015.(IX.10.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Nemzeti
Köznevelési  Infrastruktúra  Fejlesztési  Program  keretében



kivitelezésre  kerülő  sportlétesítmény  megvalósításával
kapcsolatban, a Nemzeti Sportközpontokkal kötött,  módosított
együttműködési  megállapodás  rendelkezéseinek  megfelelően
vállalja  a  beruházáshoz  kapcsolódóan  a  közműfejlesztéshez
kapcsolódó  eljárások  lebonyolítását,  valamint  a
közműfejlesztések  gyakorlati  megvalósítását.  Különös
tekintettel  a  vízellátás;  gázellátás;  csatornázás;  villamos
energiaellátás  megvalósítására  a  tervezéstől  a  telekhatáron
belüli kiépítésig.
A közműfejlesztéshez kapcsolódó eljárások lebonyolításához, a
tervezetéshez,  a  kivitelezéshez,  valamint  a  felmerülő  egyéb
költséghez  szükséges  pénzösszegeket  teljes  egészében
rendelkezésre bocsájtja.
Felhatalmazza  Dr.  Kovács  Miklós  Polgármestert  a  szükséges
intézkedések  megtételére,  tárgyalások  lefolytatására,
szerződések megkötésére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: Azonnal

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

112/2015.(IX.10.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Nemzeti
Köznevelési  Infrastruktúra  Fejlesztési  Program  keretében
kivitelezésre  kerülő  sportlétesítmény  megvalósításával
kapcsolatban, a létesítmény használatbavételéhez szükséges  60
m³-es  tűzivíz  tározó  létesítéséhez  kapcsolódó  pénzügyi
fedezetből bruttó 1.000.000.– Ft, azaz Egymillió forint összeget,
a Nemzeti Sportközpontok rendelkezésére bocsát.
Felhatalmazza  Dr.  Kovács  Miklós  Polgármestert  a  szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: Azonnal

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

113/2015.(IX.10.)   KT határozat:  
Báránd  Község  Képviselő-  testülete  úgy  határoz,  hogy  a
Nemzeti  Köznevelési  Infrastruktúra  Fejlesztési  Program
keretében kivitelezésre kerülő sportlétesítményben kapcsolódó
közműfejlesztés  tekintetében  az  engedélyezés,  terveztetés,
kivitelezés költségei vonatkozásában amennyiben lehetséges, a
fejlesztések  megrendelése  előtt  előzetes  kalkuláció  kerüljön a
Képviselő- testület elé terjesztésre. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



Határidő: Folyamatos

5. napirendi pont
A  települési  önkormányzatok  természetben  nyújtott  szociális  célú  tüzelőanyag
vásárlásához  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásának  igénybevételéről  történő
döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy megjelent  az új tűzifa pályázat  kiírás, a 2014. december és 2015. február
közötti lakásfenntartási támogatásban részesülők számára lehet pályázni. A településen 274
főt érint, ezzel számolva 548 m3 fára lehetne pályázni. Ami hátrány ebben az évben hogy a
leghátrányosabb helyzetű települések közül kikerült  Báránd település évelején a 105/2015.
(IV.23.) kormányrendelettel. Minimális önerőt kell vállalni, ez az 1000 Ft/m3 + Áfa. 50 %-
nyi  támogatási  forrásra  lehet  számítani  az elmúlt  évek tapasztalataiból.  Így 340.360.  –  Ft
önerőt jelenthet. A Szociális Bizottság jól gazdálkodott, ebből a keretből finanszíroznák. 
Rendeletet  kell  hozni  a  támogatás  odaítéléséről.  Elkészült  a  rendelet  tervezet  a  tavalyi  év
mintájára. Megkérdezi Jegyző Urat van-e ehhez hozzáfűzni valója? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A BM rendelet elkészítése folyamatban van, ezért rendeletmódosításra lehet számítani. Meg
kell majd határozni a határidőket, ami a Képviselő- testület feladata. 10 nappal a megrendelés
után hatályba kell lépnie. Most pontosan nem tudjuk mikorra ér ide a tűzifa.   
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi, hogy el kell e fogadni a rendeletet most?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem várhatunk addig,  amíg  a  BM rendelet  megjelenik,  illetve  amíg  a  megrendelésre  sor
kerül. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolja, hogy a rendelet elfogadását napolják el. Akkor lesz relevanciája, ha a támogatást
megkapják. Határozatot kell hozni arról támogatja e a Képviselő- testület a pályázat beadását
vagy sem?
Kiss Gyuláné képviselő
Véleménye, ha meg van rá a keret, akkor támogassa a testület!
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
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.
Megkérdezi,  hogy  aki  a  pályázat  beadását  és  az  ahhoz  szükséges  695.960.-  Ft  önerőt  a
Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve támogatja, kézfeltartással jelezze. 

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

114/2015.(IX.10.) számú KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy
határoz,  hogy  csatlakozni  kíván  a  Belügyminisztérium  által



meghirdetett  szociális  célú  tüzelőanyag  igénylése  programhoz
és a program keretében 548 m3 kemény lombos tűzifát  kíván
igényelni.
A  tűzifa  igényléséhez  szükséges  önerőt  költségvetéséből
rendelkezésre bocsátja köbméterenként 1000.- Ft – azaz egyezer
forint – mértékben. 
Vállalja,  hogy a szociális  tűzifa  támogatásban részesülőktől  a
támogatásért cserébe ellenszolgáltatást nem kér. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal

6. napirendi pont
A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Ösztöndíjpályázat  2016.  évi  fordulójához  történő
csatlakozás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondja,  hogy  a  tavaly  évben  is  400.000  Ft  volt
elkülönítve legalább 20 fő részére. De akkor csak 11 fő adta be pályázatát. 
Kiss Gyuláné képviselő
Támogatja a tavaly évit, és javasolja, hogy idén is 400.000 Ft-ot különítsenek el. 
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
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:

115/2015.(IX.10.) számú KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntése
alapján,  csatlakozik  a  Bursa  Hungarica  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához az alábbiak szerint:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  döntése
alapján  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  tárgyában  a  2016.  évben  400.00.-  Ft,  azaz
négyszázezer  Forint  támogatási  forrást  biztosít  a
költségvetésben legalább 20 fő felsőoktatási hallgató számára.

A  Testület  felkéri  a  Polgármestert  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester szünetet rendel el. 



Majd a szünetet követően folytatja Képviselő- testület a napirendek tárgyalását. 

7. napirendi pont
Báránd Községi  Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
létrejött vagyonkezelési szerződés 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. Kovács Miklós polgármester
Kiegészítésként  elmondja,  hogy  elkészült  a  konyha  minden  egyes  közmű  külön  órával
rendelkezik,  hitelesek.  Innestől  kezdve  mérőóra  állás  szerint  fognak  fizetni.  Ezt
kérvényezzük, hogy a vagyonkezelési szerződésben ezt vezessék át. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
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:

116/2015.(IX.10.) számú KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete
jelenhatározatával  kezdeményezi  a  Báránd  Községi
Önkormányzat  (Önkormányzat)  és  a  Klebensberg
Intézményfenntartó  Központ  (a  továbbiakban:  KIK)  között
2013.  január  30.  napján  létrejött  vagyonkezelési  szerződés
„Működési költség viselésének szabályai” fejezetének alábbiak
szerinti módosítását:

„Működési Költségek viselésének szabályai
26. A KIK a vagyonkezelésében lévő ingatlanvagyon

hasznával  kapcsolatos  közüzemi  díjakat,  az
üzemeltetési  költségeket  az  alábbiak  szerint
vállalja fizetni: A szolgáltatókkal kötött közüzemi
szerződések (víz, gáz, elektromos áram) alapján a
KIK  részére  kiszámlázott  díjakat,  a  felszerelt
almérőórák  állal  mért  mennyiségeknek
megfelelően  továbbszámlázza  az  Önkormányzat
részére.  Az  almérőórák  kezdő  óraállása  jelen
szerződésmódosítás mellékletét képezi.

27. (változatlan formában, hatályában fennmarad)



28. –as pont rendelkezései hatályon kívül helyezésre
kerülnek.”

Megbízza  a  Dr.  Kovács  Miklós  Polgármestert  a  jelen
határozatban  foglaltaknak  megfelelő  módosító  szerződés
megkötésére.

Határidő: Azonnal
Felelős:       Dr. Kovács Miklós polgármester

8. napirendi pont
A vadászati  jog  gyakorlásából  származó,  a  földtulajdonosok közösségét  illető  bérleti
díjakkal kapcsolatos felajánlásról történő határozathozatal

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 gázágyú megvásárlásának kivételével. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy a vadásztársaság, a társasághoz tartozó földterületek után, bérleti díjat köteles
fizetni. A föld tulajdonosa dönthet arról, hogy évente felveszi a neki fizetendő bérleti díjat,
vagy sem. Öt év eltelte után a fel nem vett bérleti  díjakkal kapcsolatban a földtulajdonosi
gyűlés dönthet azok felhasználásáról. Ez az ülés megtörtént. 3 évről döntöttek és felajánlják
az  önkormányzat  részére,  arra  hogy elősegítsék  a  külterületi  utak rendben tartását  és  egy
darab vadriasztó gázágyú vásárlását kérték, amit a mezőőr üzemeltetne. 957.276.- Ft-ról van
szó. 
Kiss Gyuláné képviselő
Elmondja,  hogy  nem  látja  célszerűnek  ezt  a  gázágyút.  Ugyanabban  az  időben  kellene
mindenkinek. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A gázolaj költségeit kívánják ezzel támogatni. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Miért nem a gazdák csinálják meg?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Önkormányzati tulajdonban vannak az utak és az önkormányzatnak kellene rendben tartani. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Véleménye, hogy az önkormányzat egy gyenge traktora nem tudja rendbe tenni úgy az utakat,
mint a gazdák a nagy nehéz gépeikkel.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Folyamatosan végez a traktor munkálatokat az utakon. Amit még kértek a gazdák, hogy az
árkokat is tartsák rendben. 
Kiss Gyuláné képviselő
Véleménye hogy az önkormányzat traktorára rengeteg feladat van. Nem látja azt, hogy ennek
a traktornak a kapacitása megengedné azt, hogy az összes önkormányzati utat rendbe tegye.
Nem mindig kell csinálni ezt, főleg tavasszal kell rendbe tenni az utakat.  



Dr. Kovács Miklós polgármester
Árkok karbantartását is várják, viszont árkot nem tudnak karban tartani. 
A felajánlást miért nem fordítják egy plusz mezőőrre a nyáron?
Dr. Kiss Gyula jegyző
A pénzösszeget az elhangzott célokra ajánlották fel. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Adjunk nekik alternatívát,  hogy szezonban mikor  több mint  3000 hektár  földterületet  kell
felügyelni, arra a 4 hónapra még egy mezőőrt alkalmaznának. Célszerűbb lenne. Nem látja az
ellenszolgáltatás részét. Mit várnak ezért a gazdák? Azt várják, hogy az összes utat rendbe
tegye az önkormányzat?

Dr. Kiss Gyula jegyző
Hozzájárulni  szeretnének  a  feladat  elvégzéséhez,  legyen  meghatározott  mennyiségű  út
karbantartva.  A  mezőőrre  bízták  a  dokumentálását.  A  gázolajba  szeretnének  ezzel  a
felajánlással beszállni. Ezt támogatások nélkül is meg kell csinálnia az önkormányzatnak. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  legcélszerűbb  az  lenne  ha  szétosztanák  maguk  között.  Gépbeszerzés  esetén  önerőbe
beletenni, például egy ároktakarító gép megvásárlása esetén?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Kevés az összeg. Ezek a gépek húszon milliónál kezdődnek. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Véleménye  szerint  a  mezőőr  gázágyúval  nem motorozhat.  Ő ennek a megvásárlását  nem
támogatja. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Varjú és a seregély riasztásához külön engedély kell 
Dr. Kovács Miklós polgármester
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:

117/2015.(IX.10.) számú KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy
határoz, hogy a földtulajdonosok közösségének a vadászati jog
gyakorlásából  származó,  a  földtulajdonosok  közösségét  illető
bérleti  díjakkal  kapcsolatos  felajánlását  elfogadja,  azzal  a
kitétellel,  hogy az  összegből  nem vásárolgázágyút,  illetve  azt
nem  üzemelteti,  egyéb  tekintetben  az  összeget  a  külterületi
úthálózatnak karbantartására fordítja.

Határidő: Azonnal
Felelős:       Dr. Kovács Miklós polgármester

9. napirendi pont
Báránd Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 1/2015.(II.10) 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
A  törvényességi  felügyelet  az  év  elején  elfogadott  rendelettel  kapcsolatosan  felhívta  a
figyelmet,  hogy elfelejtettük  az  üdülőingatlanokra  ezt  a  szabályozást  meghozni.  Nem lett
elfelejtve mivel Bárándon nincs sem üdülőövezet sem üdülő ingatlan,  de bele kell tenni a
rendeletbe. Jogszabály szerinti a módosítás.
Dr. Kovács Miklós polgármester
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:

18/2015.(IX.10.) számú rendeletet:

Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 18/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42. § 1. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésben
meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény
44/C. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1.§

Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatásról  szóló  1/2015.(II.10.)
önkormányzati rendeletének 3.§ 2. pontja a következők szerint módosul:

„A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  kezelését,  összegyűjtését,
elszállítását,  ártalommentes  elhelyezését,  valamint  a  szolgáltatás  folyamatosságának
biztosítását – Báránd Községi Önkormányzattal (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött
közszolgáltatási  szerződés  alapján  2015.  március  1.  napjától  Furkó  József  (a
továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.”

2.§

Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatásról  szóló  1/2015.(II.10.)
önkormányzati  rendeletének  4.§  3.  pontja  2015.  szeptember  11.  napjától  hatályon  kívül
helyezésre kerül.

3.§



Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatásról  szóló  1/2015.(II.10.)
önkormányzati rendelete az alábbiakban foglaltak szerinti 7/A. § -szal egészül ki:

„7/A.§

1. Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége
alól, amennyiben beépített, de nem használt, vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz
nem keletkezik.

2. A vízellátással rendelkező üdülőingatlanok és egyéb időlegesen használt ingatlanok, azaz
az olyan ingatlanok tulajdonosai, akik az ingatlant nem a teljes naptári évben használják a
közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni.

3.  A  közszolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  kötelezettség  alóli  mentesülés  okát  az
ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak
valódiságát  a  közszolgáltató  jogosult  ellenőrizni.  A  mentesülési  ok  megszűnését  az
ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.”

4.§

1. Ez a rendelet 2015. szeptember 11. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

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

Báránd, 2015. szeptember 10.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

10. napirendi pont
A Szociális Oktatási és Kulturális Bizottság új tagjának és elnökének megválasztása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy Ulveczki Lajosné alpolgármester lett így nem lett bizottság elnöke és tagja
sem. Így új képviselő testületi tagot kell választani és egyúttal elnököt kijelölni a Szociális
Bizottságba. 
Elmondja, hogy határozatképesek, mert a jelölt is szavazhat magára. 
Mindenképp javasolja Erdős Zsolt képviselőt elnöknek, és megkérdezi Kiss Gyulánét vállalja-
e?
Kiss Gyuláné képviselő
Vállalja a tagságot!
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi ki az, aki támogatja Kiss Gyuláné képviselőt a Szociális, Oktatási és Kulturális



bizottság tagjává történő megválasztását?

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

118/2015.(IX.10.) számú KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy  a  Szociális,  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  helyi
önkormányzati  képviselő  tagjának  Kiss  Gyuláné  képviselőt
választja meg.

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: Azonnal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi ki az, aki támogatja Erdős Zsolt képviselőt a Szociális,  Oktatási és Kulturális
bizottság tagjává történő megválasztását?

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

119/2015.(IX.10.) számú KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy  a  Szociális,  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  elnökének
választja meg : Erdős Zsolt helyi önkormányzati képviselőt.

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: Azonnal

11. napirendi pont
Közterület elnevezésének megváltoztatása;

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy egy javaslat érkezett, ami megfelel a formai kritériumoknak. 
Koroknai  Béla  Sándor  képviselő  és  Erdős  Zsolt  képviselő  elmondják,  hogy  lett  volna
javaslatuk, de úgy gondolják, ez legyen az utca belügye. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e további 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:

120/2015.(IX.10.) számú KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, eleget téve
jogszabályi kötelezettségének, úgy határoz, hogy a településen



található „Úttörő utca” elnevezését „Jókai utcára” változtatja.
Felhatalmazza  a  jegyzőt  és  a  polgármestert  a  szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
 Dr. Kiss Gyula Jegyző

Határidő: 2015. szeptember 14.

12. napirendi pont
Különfélék

Dr. Kiss Gyula jegyző
Felolvassa a mellékletben szereplő Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Szociális Szolgáltató
Intézmény kérelmét.
Kiss Gyuláné képviselő
Augusztus 6-tal fel lett függesztve ez a szolgáltatás. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem értik ezért  ők sem, mert  a vezetőjük küldött  egy tájékoztatást,  hogy augusztus 6-val
felmondják  a  szolgáltatást  és  gondoskodjunk a  szociális  feladatok  ellátásáról.  Ezt  meg  is
tették. 
Rendeletben meghatározott  áron igénybe tudják venni,  valamint  adategyeztetés,  mivel már
kaptak egy felmondó levelet, amennyiben egyetért ezzel a testület.

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

121/2015.(IX.10.) számú KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy  Vad  Istvánné,  a  Baptista  Tevékeny  Szeretet  Misszió
Szociális  Szolgáltató  Intézmény  képviseletében  benyújtott
kérelmének  megfelelően,  a  kérelmező  részére  lehetővé  teszi,
hogy  a  „Piaccsarnok”  épületében  kérelmének  megfelelő
formában helyiséget béreljen.

A kérelmező kérelmét nem támogatja a bérleti díj kedvezmény
tekintetében.  A  helyiség  bérletét,  megfelelően  a  189/2014.
(XII.05) KT határozatban foglaltaknak, alkalmanként 7.080.-Ft-
ban határozza meg.

Tájékoztatja  a  kérelmezőt,  hogy  a  helyiség  bérletével
kapcsolatban  felmerülő  minden kérdésben illetékes,  /kivétel  a
bérleti  díjkedvezmények  megadása/  és  a  szükséges  szerződés
megkötésére  Nyékiné  Katona  Hedvig  a  Balassa  Iván
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője jogosult.



Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Nyékiné Katona Hedvig

Koroknai Béla Sándor képviselő
Elmondja, hogy nagyon tetszik neki a falu fejlődése és a park kialakítása is, de kik határozzák
meg a faluképet? Nem lehetne- e ebbe belevonni a testületet is?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezt ő alakította ki. Volt 2010 –ben egy LEADER –es pályázat, amit beadott az önkormányzat
egy  közpark  fejlesztésére,  meghatározott  település  képet  fogadott  el,  annak  a  tervnek  az
alapján, amit akkor elfogadott a testület került kialakításra a térkövezés is. Természetesen a
testület véleményét, ötleteit is fogadja szívesen.
Kiss Gyuláné képviselő
A piac mindig sárban topog ha esik az eső. Mikor fog folytatódni a piactér kialakítása?

Dr. Kovács Miklós polgármester
Nincs náluk a térkő minta, mihelyst meglesz az új minta, folytatják. Az egész piac le lesz
térkövezve. Elkezdték a temető előtt a parkoló kiépítését is.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezi, nem lehetne e beruházni sövényre, a temető kerítésének tövébe? Itt-ott van csak
és nem szép így. Esetleg szaporítani, ha megtanulnák a közmunkások.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem ért hozzá, de ha lehet szaporítani inkább azt, próbálják meg.
Kiss Gyuláné képviselő
Elmondja, hogy nagyon szépen rendben van a temető, nem csak a bejáratnál, hanem a sírok
között is. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Véleménye szerint is le a kalappal a temető előtt. 
Kiss Gyuláné képviselő
Egy lakos  kereste  meg  azzal,  hogy a  férje  sírja  mellett  van  egy nagy fa,  amiről  folyton
ráhullik minden a sírra. Mit tud tenni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kérjen fakivágást.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Panaszolja, hogy a falu végén lévő sertéstelep miatt 40 napig volt bűz, és van is. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elsősorban a telep tulajdonosával kell  beszélni erről. Higiéniai  szempontból  a járványügyi
szervek vizsgálhatják a kérdést, birtokvédelem tekintetében valamint a közösségi együttélés
tekintetében a jegyzőhöz lehet fordulni. 

Dr.  Kovács  Miklós  polgármester: A  különfélék  napirenden  belül  több  hozzászólás  nem
hangzott el, az ülést bezárta. 

k.m.f.



Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Kiss Gyuláné
képviselő
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