
BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4161 Báránd Kossuth tér 1.

Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291
E-mail: barandhivatal@gmail.com

______________________________________________________________________
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2015. október 21-én megtartott

rendes nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

              
125/2015.(X  .  21  .  )   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

126/2015.(X  .  21  .  )   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről 

127/2015.(X  .  21.)   KT határozat:   Döntés szociális feladat ellátás kérdésében

19/2015.(X.21.)   KT rendelet:   Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 19/2015  (X.21.)  önkormányzati 
rendelete a  természetben  nyújtott  szociális 
célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

128/2015.(X  .  21.)   KT határozat:   A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program  keretében  megvalósításra  kerülő 
tornateremhez  kapcsolódó  döntések 
meghozatala,  együttműködési  megállapodás 
módosítása

129/2015.(X  .  21.)   KT határozat:   A  település  gyermekvédelmi  beszámolójának 
elfogadása

130/2015.(X  .  21.)   KT határozat:   . Járási Esélyteremtő Programterv jóváhagyása

131/2015.(X  .  21.)   KT határozat:   Együttműködési  megállapodás  projekt 
előkészítésével  és  megvalósításával  összefüggő 
feladatok ellátására

132/2015.(X  .  21.)   KT határozat:  Rákóczi Szövetség levele
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J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 10. 21 -i  rendes nyílt üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)

Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)

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 következne. Jelezte, hogy nem tud részt venni ezen az ülésen, így Erdeiné 
Hákli Ildikó képviselő következik.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 
Jelzi, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud az ülés végéig jelen lenni.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Javasolja, hogy akkor a szokásrend szerint utána következő Erdős Zsolt képviselőt válasszák 
meg hitelesítőnek. 
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:

125/2015.(X.21.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Erdős Zsolt 
képviselőt választja meg az ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.



Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdős Zsolt képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat. Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.
Kiss Gyuláné képviselő:
Jelzi, hogy a különfélék napirendi ponton belül lesz egy kérdése.
A szavazáson jelen volt 6 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  6  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:

126/2015.(X.21.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1. Döntés szociális feladat ellátás kérdésében

2. A települési önkormányzatok természetben nyújtott szociális 
célú  tüzelőanyag  vásárlásához  kapcsolódó  kiegészítő 
támogatásának igénybe vételével kapcsolatos rendeletalkotás
3.  A Nemzeti  Köznevelési  Infrastruktúra  Fejlesztési  Program 
keretében  megvalósításra  kerülő  tornateremhez  kapcsolódó 
döntések  meghozatala,  együttműködési  megállapodás 
módosítása
4. A település gyermekvédelmi beszámolójának elfogadása
5. Járási Esélyteremtő Programterv jóváhagyása

1. napirendi pont

Döntés szociális feladat ellátás kérdésében

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy  a  szociális  és  gyermekvédelmi  törvény  változásokon  megy  keresztül. 
Elsősorban  a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  integrációjáról  lesz  szó.  Ezt  a 
feladatot  jelenleg  társulásban  látja  el  az  önkormányzat,  viszont  jogszabály  módosítás 
értelmében közös hivatalt  fenntartó településeknek, közösen kell  ezt  a  feladatot  is  ellátni. 
Tetétlen  autonómiája  sérülni  fog.  A közös  hivatalt  nem  azért  hozták  létre,  hogy  közös 
önkormányzatot  alapítsanak.  A  jogszabályváltozások  ezt  az  integrációt  előkészítik. 
Javaslatként azt terjeszti elő, hogy az eddig jól működő rendszert nem megbontva maradjanak 
a  támasz  berkein  belül  és  így  Tetétlennek  alkalmazkodni  kell.  Polgármester  Asszonnyal 
hosszasan beszélgettek ezzel kapcsolatban. Tetétlen ezt tudomásul vette, nem örülnek neki. 
November  30-ig  meg  kell  hozni  a  döntést.  A  székhelytelepülésnek  kell  dönteni  erről. 
Végrehajtási rendelete a jogszabálynak egyelőre nincs. Határozati formában erősítsék meg, 
hogy a támasz berkein belül valósítsák meg ezt, úgy hogy csatlakozik Tetétlen is. 
Koroknai Béla Sándor képviselő



Teljes integráció felé visz az út, magyarul lesz egy közös önkormányzat idővel. Megkérdezi, 
nem lehet ebből kilépni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Választási évben lehet. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Egyelőre  nekünk  így  jó,  mi  döntünk  kényszerhelyzetünk  nincs.  A közös  hivatalon  belül 
sikeres  az  együttműködés.  A támasz  más.  El  fog  mosódni  a  határ.  Amíg  vezető  helyen 
vagyunk, nem tartalmaz nagyobb kockázatot. A kommunikáció is jó Tetétlennel. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megérti,  de véleménye, hogy ezzel nyűgöt is vesznek a nyakukba, azt  nem látják mennyi 
konfliktussal, problémával fog ez járni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Akkor  fog  gondot  okozni, ha  olyan  feladat  kerül  hozzájuk,  amit  nekik  kell  ellátni.  Egy 
működő  rendszer  van  Tetétlenen,  álláshelyeket  fog  érinteni,  személyeket,  feladatokat.  Ezt 
most nem a mi „kompetenciánk” ezt majd a támasz fogja eldönteni. Folyamatosan alakul át a 
rendszer nem látjuk jövőt.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy megnézte az alkotmányt, mert azt gondolta, hogy alkotmányos alapjog sérül 
azzal,  hogy  egy  település  életében  egy  másik  település  képviselő  testülete  dönt.  Az 
alkotmányban benne van, hogy a  társulási  jog  korlátozható.  Az önkormányzatnak vannak 

kötelező feladatai, amit elláthat társulás keretében is, ha ez a jog korlátozható akkor szinte 
minden ilyen  jogot  integrálhatnak,  akkor  kell  nagyon  figyelni  ha  minket  is  egy nagyobb 
településhez kívánnak integrálni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Úgy gondolja ezek még nagyon távlati dolgok. Ez számukra is új felállás. Úgy gondolja ez az 
együttműködés rovására nem fog menni Tetétlennel. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Az integrált települések - akár ha az iskolákat nézik vagy a jelen helyezet - akkor működnek 
jól ha megmarad bizonyos önállóságuk. Jelenleg még ez egy „kényelmes” helyzet. Egy járt 
úton mennek tovább. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Gondolkoztak külön szolgáltatóban is, de nem éri meg! A támasz a környéken még mindig a 
legjobban működő  társulás.  Nagyon úgy néz  ki, hogy járásközponti  felügyelet  alá  illetve 
járásközponti feladatkörbe fogja áthelyezni a későbbiekben a jogalkotó ezeket a feladatokat 
is. Az sem kizárt, hogy egy féléven belül ez át fog kerülni Püspökladányhoz, és ott lesz egy 
globális rendszer, ami a járást el fogja látni. 
A kormányablakok kialakításával egyre több feladat fog átkerülni. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Valószínű,  hogy minden államigazgatási  jogkört  és  az  ehhez  kapcsolódó feladatellátást  el 
fognak venni.  
Erdős Zsolt képviselő
Megkérdezi, hogy ez a gyakorlatban mit fog jelenteni 2016. január 1-től?
Dr. Kovács Miklós polgármester



Gyakorlatban  semmi  változást  nem  fog  jelenteni,  ugyanúgy  a  Támasz  fogja  végezni, 
Tetétlenen lesz változás. Ők eddig egy Nádudvari szolgáltatóval látták el és nekik most be kell 
integrálódni a Támaszhoz. Nekik lesz jelentős változás. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Két települést fogunk képviselni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  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:

127/2015.(X.21.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
jogszabályi kötelezettségének eleget téve, felülvizsgálta a 
családsegítés,  illetve  a  gyermekjóléti  szolgáltatási 
feladatok  ellátásának  módját,  szervezeti  kereteit  és  az  e 
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést.
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  úgy 
határoz, hogy a 2016. január 1. napjával kezdődő időszak 
tekintetében a gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést 
továbbra is a Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás  által  fenntartott  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási Központ útján kívánja biztosítani.
Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
2. napirendi pont

A  települési  önkormányzatok  természetben  nyújtott  szociális  célú  tüzelőanyag 
vásárlásához  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásának  igénybe  vételével  kapcsolatos 
rendeletalkotás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy megkapták a Belügyminisztériumtól a támogató határozatot, 297 m3 –i tűzifa 
vásárlására  5,2  millió  Ft  –ot  kaptak,  amelyhez  a  szükséges  önerő  377.190.-  Ft.  A 
kormányrendelet  szerint  10  napon  belül  rendeletet  kell  alkotni.  Jegyző  Úr  elkészítette  a 
tervezetet. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Szinte teljesen olyan, mint a tavalyi rendelet. El kell dönteni, hogy a bizottság, a testület vagy 
a  polgármesterre  delegálják  a  döntési  jogot.  A jogosultsági  feltételeknél  a  4.  §  f)  pontját 
szeretné előterjeszteni, ami a tavaly évben is vitás volt. Meg kell határozni a határidőket is.
Dr. Kovács Miklós polgármester



Elmondja,  hogy  beszélt  a  Nyírerdő  Zrt.  -vel,  és  november  közepén  már  leszállításra  is 
kerülhet  a  fa.  December  környékén lehet  róla  dönteni.  Javasolja, egyszerre  legyen döntés 

minden kérelemről. Próbálják elintézni, hogy tömörségre ugyanolyan fajsúlyú fát kapjanak, 
ami  várhatóan tölgy lesz.  Javasolja  beadási  határidőnek a  november  30-at  és  az  elbírálás 
határidejének  a  december  15-ét.  Dönteni  ő  nem  szeretne  egyedül  benne,  az  hogy  a 
polgármester döntsön, alapból kihízná a tervezetből. 
Majoros Csaba képviselő
Javasolja, hogy döntsön a Képviselő- testület úgy, mint a tavalyi évben.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi, hogy az f) pont bekerüljön-e a jogosultsági feltételek közé? 
Kiss Gyuláné képviselő
Úgy gondolja, hogy rizikós dolog, sok olyan egyedül élő van, akinek magas az egy főre eső 
jövedelme, de rászorul. Szerinte maradhat benne ez a pont. 
Erdős Zsolt képviselő
Javasolja, hogy kerüljön bele a rendeltbe ez az f) pont. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Túl „nagykapunak” tartja ezt a pontot. Ebbe mindenki beleférhet, bárki beadhatja. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  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:

19/2015 (X.21.) rendelete:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015 (X.21.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről

Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 



2011. évi.  CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében és 42.§ 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő  támogatásáról  szóló  46/2014.  (IX.  25.)  BM  rendeletében  kapott  felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Báránd község közigazgatási területén állandó bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (a továbbiakban: bárándi lakos) rendelkező 
személyekre.

(2)  Jelen  rendelet  alapján  természetben  nyújtott  szociális  célú  tűzifa  támogatásra, 
háztartásonként  csak  egy  személy,  egy  jogcím  alapján,  egyszer  lehet  jogosult.  Az  egy 
háztartás részére megállapított támogatás mértéke: minimum 0,25 m³ - maximálisan 5 m³.

(3)  A Természetben  nyújtott  szociális  célú  tűzifa  támogatás  odaítélésről,  Báránd  Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete határoz.

2. §

(1) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog, és kötelezettség megállapítására továbbá a 
hatósági ellenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve a szociális 
igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  rendelkezéseit  e 
rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A szociális ellátás iránti kérelmet a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatalban az e célra 
rendszeresített  az  1.  számú  mellékletben  meghatározott  formanyomtatványon  lehet 
benyújtani.  A kérelmező  köteles  a  kérelemben  feltüntetett  igazolásokat,  mellékleteket,  a 
kérelméhez csatolni. Kivételt képeznek ez alól azok a mellékletek és igazolások, amelyeket 
a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal saját nyilvántartásából ellenőrizni tud.

(3) A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a 
NAV  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatalt  a  család  jövedelmi  viszonyairól 
informálhatja.  A Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  az  adatokat  köteles  bizalmasan 
kezelni és azokat kizárólag a felhatalmazásnak megfelelő célra felhasználni.

(4)  A kérelmező a  kérelemben írásbeli  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy a  Bárándi  Közös 
Önkormányzati  Hivatal  alkalmazottai  ellenőrizzék  lakhatási  viszonyait,  lakásának  fűtési 
lehetőségeit.

3. §

(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem 
esetén  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónap  jövedelmét,  nem  havi  rendszerességgel 
szerzett, jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző három 
hónap átlagjövedelmét kell figyelme venni.

(2) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának 
igazolószelvénye  ,  illetőleg  megállapító  határozata,  amennyiben  az  igazoló  iratot  a 
Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal saját nyilvántartásából ellenőrizni nem tudja;



b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében:

- foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás.

4.§

(1)  Természetben nyújtott  szociális  tűzifa  támogatásra az a  bárándi  lakos jogosult,  akinek 
lakóingatlana részben vagy egészben tűzifával fűthető és a (2) és (3) bekezdésben foglalt 
jogosultsági feltételeknek.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek 
vagy családnak, ahol:

a)  a  kérelmező  háztartásában  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, azaz 51.300.-Ft-ot vagy 

b) három vagy többgyermekes család esetén annak 200 %-át, azaz 57.000.-Ft-ot vagy
c)  egyedül  élő,  akinek a  jövedelme nem haladja meg az öregségi  nyugdíj  mindenkori 

legkisebb összegének a 250 %-át, azaz 71.250.-Ft-ot vagy
d) a 65 év feletti egyedül élő, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, azaz 85.500.Ft-ot vagy 
e)  kiskorú  gyermeket  egyedül  nevelő,  akinek  háztartásában  az  egy  főre  jutó  havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át, azaz 57.000.-Ft-ot.

f)  a  háztartásban  az  egy főre  jutó  jövedelemre  tekintet  nélkül  jogosult  minden  olyan 
kérelmező  a  támogatásra,  akit  szociális  helyzete,  egészségi  állapota,  kora  miatt  a 
képviselő testület támogatásra érdemesnek ítél;

(3) A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás odaítélésénél előnyt élvez:

a) aktív korúak ellátására jogosult személy,
b) időskorúak járadékára jogosult személy,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
d) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

lakásfenntartási támogatásra, illetve közüzemi díjtámogatásra jogosult személy;
e) a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család;

(4) A támogatás odaítélésénél,  a közös háztartásban élők tényleges havi jövedelme vehető 
figyelembe. Nem vehetők figyelembe az egyéb, a megélhetés biztosítására nem szolgáló 
vagyontárgyak.

(5) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok bizonyítására szolgáló iratokat.

(6)  A  támogatás  odaítélésnek  során,  szükség  esetén  Báránd  Községi  Önkormányzat 
Képviselő-testületének munkatársa környezettanulmányt készíthet.

(7) A támogatás iránti igények benyújtása és elbírálása:

a) A kérelmet benyújtani 2015. november 30. napjáig lehet. A határidő jogvesztő.

b)  A  2015.  november  30.  napjáig  benyújtott  kérelmek  elbírálási  határideje,  2015. 
december 15. napja.



d) A kérelmek teljesítése a rendelkezésre álló tűzifa mennyiség keretéig terjed.

(8)  A természetbeni  juttatásként  szolgáltatott  tűzifa  átvételét,  a  2.  számú  mellékletében 
található átvételi elismervény aláírásával igazolja a jogosult.

5.§

(1) Ez a rendelet 2015. október 22. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a  természetben nyújtott  szociális  tűzifa  támogatásról  szóló  20/2014.(XI.17.) 
önkormányzati rendelete.

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

Báránd, 2015. október 21

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző



1. melléklet
Kérelem

……………………………………….. (név) (szül. hely és idő: ………………………………
TAJ szám………………………………………, Báránd, ……………………….…………... u. ……… 
sz.  alatti  lakos (tartózkodási  hely:……………………………………………) kérem,  hogy részemre 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a természetben nyújtott  szociális célú tűzifa 
támogatás  jogosultsági  feltételeiről  szóló Képviselő-testületi  rendelete alapján  szíveskedjenek 
természetbeni juttatásként …….. m³ tűzifát biztosítani.
Telefonszáma (nem kötelező megadni): …...................................................................................

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:* 
a) lakásfenntartási támogatásra/közüzemi díjtámogatásra vagyok jogosult,
b) aktívkorúak ellátásában részesülők,
c) közfoglalkoztatásban veszek részt,
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek,
e) időskorúak ellátásában részesülök,
f) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban ellátásában részesülök,
g) egyéb indok:………………………………………………………………………………………………………

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

A szociális ellátás folyósítását, illetve a nevezett gyermekek halmozottan hátrányos helyzetét 
igazolom.
Báránd, ……………………….. 

………………………………….. 
igazgatási eladó

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő

Közeli hozzátartozó neve Családi kapcsolat Születési év, hó, nap Megjegyzés*

   

 * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha 



- a 16-20 év közötti  gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem 
rendelkezik,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 

….................................................................
aláírás

A kérelmező és a vele egy háztartásban élő házastársának (élettársának), valamint 
gyermekeinek a jövedelmi adatai:

A jövedelem típusa  Kérelmező Házastársa
(élettársa)

 Gyermekei

 1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó

      

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

      

 3. Alkalmi munkavégzésből 
származó

      

 4. Táppénz, 
gyermekgondozási 
támogatások

      

 5. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások

      

 6. Önkormányzat, Járási 
hivatal  és munkaügyi szervek 
által folyósított ellátások

      

7. Egyéb jövedelem       

8. Összes jövedelem       

Egy főre jutó jövedelem:…………………..

Fűtés módja: Szén/Fa Vegyes  (a  fűtések  típusa) 
…………………………………………………

Hozzájárulok,  hogy a Bárándi Közös Önkormányzati  Hivatal  munkatársa szükség szerint az 
általam lakott ingatlanban környezettanulmányt készítsen.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról  
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok  a  kérelemben  szereplő  adatoknak  a  szociális  igazgatási  eljárás  során  történő 
felhasználásához.



Egyéb az ügy szempontjából fontosnak tartott megjegyzések, a kérelem indoka:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek.
Báránd, 2015. év ……………hónap……nap

 ....................................................  .............................................................

 Kérelmező  nagykorú hozzátartozók aláírása

2. melléklet

Átvételi elismervény

……………………………………….. (név) Báránd, …………………………………. u. ……… sz. 
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon a részemre  Báránd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 
szóló …………… számú önkormányzati rendelete alapján megállapított …… m³ mennyiségű tűzifát, 
természetbeni juttatásként átvettem.

Báránd, 2015. …………………………. hó ……. nap 

……………………………….…………………………………… 
átadó                                    átvevő

1. Tanú 2. Tanú

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



3. napirendi pont

A Nemzeti  Köznevelési  Infrastruktúra  Fejlesztési  Program  keretében  megvalósításra 
kerülő tornateremhez kapcsolódó döntések meghozatala, együttműködési megállapodás 
módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy felgyorsultak az események. Újabb együttműködési megállapodást kaptak a 
Nemzeti  Spotközpontoktól,  amelyben voltak olyan lényegi részek, amik új megvilágításba 
helyezték a dolgokat. Konkrétan a közműfejlesztéssel kapcsolatos dolgokat forszírozták. Két 
olyan  ellentmondásos  pontot  illesztettek  be, ami  teljesen  kizárta  egymást.  A 
közműcsatlakozásokat telekhatáron belül egy méterre köteles az önkormányzat kiépíteni, erre 
hoztak egy képviselő testületi határozatot, költségeit vállalták. A gáz és a víz esetében egy 
kapacitásbővítést  fog  eredményezni,  a  csatornát  csak  rákötik  a  rendszerre.  Az  E.on  –nal 
viszont  lesznek  problémák,  mindent  föld  alatt  kell  bevezetni.  Van  egy  élő  lekötésük  élő 
mérővel, amit nem fogadnak el, ugyanis bővíteni kell egy hat csatlakozásos földkábellel. A 
42-es főút alatt kell átfúrni, ezt engedélyeztetni kell a közút által, aminek a terveit bevitték az 
E.on –hoz, egyeztetés alatt van. A gáz, a víz és a csatorna résznek 60.000.- Ft. +Áfa költsége 
van, az E.on –nak egyelőre nem tudja. 
Az  együttműködési  megállapodásban,  az  egyik  pontban  a  létesítmény  csatlakozásához 
szükséges közműfejlesztéseket megcsinálják. Kifogásolta, mert nem erről döntöttek. 
A 3.4.2 pontba bekerült,  hogy az önkormányzat köteles a közművek kiépítését az ingatlan 
telekhatárán egy méteren belül biztosítani. Ezt a pontot jóváhagyták. 
Ami kérdéses volt az üzemeletetéshez kapcsolódó dolgok, ugyanis szisztematikusan kivették 
belőle  a  KIK –et  mint  működtetőt.  Valószínűleg  a  Nemzeti  Sportközpontok  fogja  ezt  az 
egészet  üzemeltetni, viszont  az  önkormányzatnak  kell  majd  átvenni  és  innentől  kezdve 
elsődlegesen átszáll a tulajdonjog és a használatbavétel, valószínűleg tovább kell adni. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezi, hogy akkor a Nemzeti Sportközpontok lesz az üzemeltető? Például ha be akarjuk 
kapcsolni a fűtést velük kell egyeztetni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Valószínűleg ők fogják a költségeket viselni, ők fogják működtetni és üzemeltetni.  



Dr. Kiss Gyula jegyző
Általános  jellegű  szöveget  akartak  írni,  és  annak  mindenre  ki  kell  terjednie.  Bizonytalan 
kicsit, hogy mi is lesz. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A 6.2 –es pontot is kifogásolták. Lényegében tartalmilag ugyan az a megállapodás ezekkel az 
eltérésekkel,  amiket  kifogásoltak  és  kértek  azt  mindent  beleépítettek.  A  tűzivíztározó 
kiépítésére a kötelezettségvállalás megmarad. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A 6.2.2 is kiegészítésre került. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Pozitívum, hogy elindultak a közbeszerzések. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Valamelyik pontban volt egy olyan gondolat hogy szavatossággal nem tartozik.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az NSK. Nem ő a kivitelező semmilyen felelőssége nincs a kivitelezéssel kapcsolatban. A 
vállalkozó vállal szavatosságot. 
Erdős Zsolt képviselő
Megkérdezi, hogy hasonló problémák vannak a többi településen is ezzel kapcsolatban?

Dr. Kovács Miklós polgármester
Az  együttműködéssel  kapcsolatosan  nem  egyeztetett  velük,  minden  önkormányzatnak 
szubjektív döntése mibe megy bele. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Rendezvényekre engedélyt kell kérni?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jelenleg is így van, a KIK –től engedély kell kérni. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Mindig írnak kérelmet!
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az önkormányzati programokra ingyen és bérmentesen rendelkezésre bocsátja. 
Erdős Zsolt képviselő
Bízhatunk benne, hogy jövő tanévre kész lesz?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeptember 1-re meg kell lenni mindegyiknek. 

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  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:

128/2015.(X.21.) KT határozat



Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz,  hogy az  Önkormányzat  és  a  Nemzeti 
Sportközpontok  között  létrejött  együttműködési 
megállapodás,  jelen  határozat  mellékletében  foglaltak 
szerinti formában módosításra kerüljön.

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: Azonnal

Dr. Kovács Miklós polgármester távozik az ülésről. Átadja az ülés vezetését Koroknai Béla  
Sándornak a Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnökének.

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő asszony is távozik az ülésről. 

4. napirendi pont

A település gyermekvédelmi beszámolójának elfogadása

Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy ez egy abszolút formális dolog. Ez egy összeollózott beszámoló az óvoda, 
bölcsőde, rendőrség és támasz beszámolójából. Eddig elfogadták külön beküldve, de egy újat 
kellett  alkotni.  Ezzel  kapcsolatban  volt  egy  egyeztetés  a  kormányhivatalban.  Összesített 
beszámolót kell  készíteni, az arról történő határozathozatalt,  képviselő-testületi szintre kell 
emelni.  
Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  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:

129/2015.(X.21.) KT határozat
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 

gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  2014.  évi 

ellátásáról  szóló  átfogó  értékelést  –  jelen  határozat 

mellékletét képező tartalommal – elfogadja.

Megbízza a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalához.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Melléklet:

Beszámoló a 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Báránd Községi Önkormányzat

2015.

TARTALOM

1. A Beszámoló adatait megalapozó adatok forrása

2. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

3. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

5. Felügyeleti szervek ellenőrzései

6. Bűnmegelőzési program

7. Egyéb rendezvények, civil kapcsolatok

8. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések

1. A Beszámoló adatainak forrása

Jelen  beszámoló  a  következőkben felsorolt,  és  Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testülete által a megjelölt határozatokkal elfogadott beszámolókra épül:



- 57/2015.(V. 21.) KT határozat: Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a 2014. év 
értékelése

- 58/2015.(V. 21.) KT határozat: Beszámoló a Polgárőrség 2014. évi tevékenységéről

- 59/2015.(V. 21.) KT határozat: Beszámoló a Támasz 2014. évi működéséről

-  83/2015.(VII.  02.)  KT  határozat:  Védőnői  szolgálat  beszámolója  a  2014-ben  végzett 
munkáról

- 86/2015.(VII. 02.) KT határozat: Beszámoló a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár a 
2014. évben végzett tevékenységről

- 87/2015.(VII. 02.) KT határozat: Beszámoló a Bárándi Napsugár Óvoda 2014. évben végzett 
tevékenységről

- 91/2015.(VII. 02.) KT határozat: Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évben végzett tevékenységről

A beszámoló elkészítéséhez szükséges statisztikai adatokat a Bárándi Közös Önkormányzati 
Hivatal szolgáltatta az általa vezetett nyilvántartásokból.

2. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

Bárándi gyermekek létszáma korcsoportos bontás szerint (2014. éves adatok)

Kor Férfi Nő Összesen

0-4 64 58 122

5-8 51 47 98

9-13 69 74 143

14-18 54 68 122

Összesen: 238 247 485

Állandó lakosság összesen: 2717 fő

3. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre a 331/2006.(XII.23.) Kormány 
rendelete  szerint: a  gyámhatósági  ügyekben  megkeresésre  környezettanulmányt  készít; 
megállapítja  a  gyermek  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultságát; 
megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált 
gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, ellátja  a  törvényben 
vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

A törvényi  felhatalmazásnak  megfelelően  2014.  év  folyamán  a  települési  önkormányzat 

jegyzőjének feladat- és hatáskörében az alábbi eljárások történtek:



a.  14 db környezettanulmány készült,

b. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapítottunk meg 257 

fő kiskorú gyermekek részére, 27 fő nagykorúaknak.

3 esetben került sor a megszüntetésre. A megszüntetés oka: lakóhely változtatás volt.

7 esetben született elutasító döntés, mindegyik esetben jövedelmi helyzet miatt.

Annak a gyermeknek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

a tárgyév augusztus 1-én illetve a tárgyév november 1-én fennáll, augusztus és november 

hónapban pénzbeli ellátást folyósít. Ennek az összege 2014-ben 5 800.- Ft/fő/alkalom volt.

Fentiek alapján a támogatásban részesült: 587 fő / 5.800.- Ft/fő össz.: 3.404.600.- 

Ft

Egyéb támogatások:

2014/2015.  tanév  2.  félévétől  10  hónapon  keresztül  Bursa  Hungarica  Önkormányzati 
ösztöndíj  pályázat  keretében,  Önkormányzatunk  a  felsőoktatásban  hallgatókat  az  alábbiak 
szerint támogatta: 11 fő havi 3 600.- Ft összegű önkormányzati ösztöndíjban részesült.

Gyermekétkeztetés:

A 2014. évben a gyermekétkeztetés mutatószámai az alábbiak szerint alakultak:

Háromszor ingyen étkező 7-10 éves gyermekek száma: 454 fő

Háromszor ingyen étkező 11-14 éves gyermekek száma: 114 fő

Kétszer ingyen étkező 7-10 éves gyermekek száma: 243 fő

Kétszer ingyen étkező 11-14 éves gyermekek száma: 536 fő

2014. évben 196 gyermek részesült nyári gyermekétkeztetésben, 54 munkanapig.

Az erre felhasznált összeg: 4.656.960.-Ft

4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása

4.1. Gyermekjóléti Szolgálat

Személyi feltételek:

A családgondozói  feladatokat  1  fő  látja  el  napi  8  órában,  aki  szakirányú  végzettséggel 
rendelkezik, szociális munkás szakon végzett.

Szakmai tevékenység:

Településünkön 1 fő 8 órás szociális munkás végzettségű szakember látja el a családgondozói 
teendőket.  2014-ben  összesen  30  család  71  gyermeke  volt  gondozásban.  44  gyermek 
alapellátásban, 11 gyermek védelembe vétel keretében volt gondozva. 3 családnak volt nevelt 
gyermeke  (nevelőszülőnél  vagy  lakásotthonban  élő  gyermek),  ez  összesen  7  gyermeket 
jelentett. 2 családnak 1-1 gyermeke áll utógondozás alatt, őket sikerült hazagondozni a vér 



szerinti családba, ami nagy siker, hiszen járási szinten 3 gyermeknek szűnt meg a nevelésbe 
vétele a tavalyi évben, ebből 2 bárándi gyermek. Sajnos azonban egy család 5 gyermekét ki 
kellett emelni a családból a szülők elhanyagoló életmódja, az anya pszichés betegsége miatt, 
őket azóta az anyai nagyszülők fogadták családba. A kapcsolattartás rendszeres a szülők és a 
gyermekek  között,  bár  ezek  a  kapcsolattartások  gyakran  végződtek  negatívan.  Az  anyát 
kötelezte a gyámhivatal, hogy vegye igénybe pszichiáter szakember segítségét, akinek nem 
betegségtudata,  így  a  pszichiátriai  szakember  sem  tudott  neki  segíteni.  Az  anya  azóta 
öngyilkos lett.

A legfontosabb problémák, amiért gondozásban vannak családok: a szülő vagy szülők italozó 
életmódja,  a  szülők  közötti  konfliktus,  a  gyermekek  igazolatlan  hiányzása  (ez  inkább 
középiskolásokra  jellemző,  de  ezek  száma  is  elenyésző),  a  gyermekek  ápolatlansága, 
elhanyagolása.  Több  családnál  előfordul,  hogy  nem  tudnak  pénzt  beosztani,  ezért  náluk 
háztartás  naplót  kell  vezetni  a  szülőnek,  és hetente  megmutatni  a családgondozónak.  Egy 
család esetében kezdeményeztük a családi pótlék természetbeni folyósítását, azóta ennek a 
családnak  a  családi  pótlékát  eseti  gyám  kezeli.  Egy  esetben  az  apa  folyamatos  ittas  és 
agresszív  magatartása  miatt  a  Járási  Gyámhivatal  kötelezte  az  apát,  hogy költözzön  el  a 
családtól, neki azóta csak a bíróság által meghatározott időben kapcsolattartási joga van.

A tavalyi év során 2 szociális válsághelyzetben levő várandós kiskorút gondoztunk. Ebből egy 
már elköltözött a településről, egy pedig még mindig várandós.

Jelzőrendszerünk továbbra  is  jól  működik.  Tekintettel  arra,  hogy kis  település  vagyunk  a 
jelzőrendszerhez  tartozó  szakemberek  szinte  napi  kapcsolatban  állnak  egymással,  így  az 
információk  is  jól  áramlanak.  Összesen  17  írásbeli  jelzés  érkezett  a  Gyermekjóléti 
Szolgálathoz 2014-ben.

-  5  jelzés  érkezett  középiskolából  igazolatlan  hiányzás  miatt,  mindegyik  esetben  időben 
értesítettek bennünket ezáltal eredményesen tudtuk megoldani a problémát, egyik esetben sem 
kellett további szankciókat végrehajtani.

- Az általános iskolából 2 jelzés érkezett, az egyik esetben a gyermek iskolai magatartásával 
kapcsolatban jött jelzés, a másik esetben pedig igazolatlan hiányzás miatt.

- A védőnő szolgálat három esetben jelzett, ez 6 családot érintett. Az egyik esetben a szülők 
nem  működtek  együtt  a  védőnővel,  nem  akarták  beadatni  gyermeküknek  a  kötelező 
védőoltást. A második jelzés fejtetvesség többszöri előfordulása volt a probléma. A harmadik 
esetben pedig egy várandós anya nem járt el a kötelező vizsgálatokra és ezzel veszélyeztette 
születendő gyermeke életét.

- Lakossági jelzés 1 esetben érkezett, egy családban az apa agresszív viselkedés miatt. Ez a 
család alapellátásba került és azóta mérséklődtek viták.

- A Járási Gyámhivataltól 3 esetben kaptunk jelzést,  mely három családot érintett.  Mind a 
három esetben  szabálysértést  követtek  el  a  gyermekek.  Két  esetben  nem az  előírásoknak 
megfelelően  felszerelt  kerékpárral  közlekedtek,  egy  esetben  pedig  éjszaka  gyalogolt  egy 
gyermek két település között az úttesten.

- A Püspökladányi Rendőrkapitányság 1 jelzést küldött. Az apa ittasan vezette a településen 
gépjárművét nagy sebességgel, melyet összetört, majd agresszíven viselkedett a vele szemben 



eljáró rendőrökkel, mentősökkel, és az élettársát is életveszélyesen megfenyegette. Ennél a 
családnál  a  családon  belüli  erőszak  lehetősége  is  felmerült,  ezért  jeleztünk  a  Járási 
Gyámhivatal  felé,  azóta  védelembe  lett  véve  a  család  gyermeke,  illetve  kötelezte  a 
gyámhivatal a családot, hogy írassa bölcsődébe a gyermekét.

-  A helyi  Polgárőrség  két  család  ügyében  jelzett,  mindkét  esetben  az  apa  volt  ittas  és 
veszekedtek a szülők.

A jelzőrendszer minden tagjával jó a kapcsolatunk, és azt tapasztaljuk, hogy a jelzőrendszeri 
tagok  egymással  is  jó  kapcsolatot  ápolnak,  így  minden  problémára  azonnal,  hatékonyan 
tudunk reagálni. Ennek érdekében évente több alkalommal tartunk szakmaközi megbeszélést, 
illetve ha egy-egy család érdeke úgy kívánja esetmegbeszélést hívunk össze a család és az 
érintett szakemberek bevonásával.

Szabadidős programok:

-  1  hetes nyári  játszóházat  szerveztünk 2014-ban is  2014.08.04-08.08. között  29 gyermek 
részvételével, akik főleg alsó tagozatos korú gyermekek voltak, de volt közöttük óvodás és 8 
felső  tagozatos  iskolás  korú  gyermek  is.  Kézműves  foglalkozásokat,  sorversenyeket, 
vöröskeresztes előadást szerveztünk nekik. Nagyon jól érezték a gyerekek magukat, többen 
visszatérők már az előző évekről.

- A „Mesés nyár vár ránk” pályázati pályázatunk sikere miatt Erzsébet táborban a Balaton 
partján Fonyódligeten 3 családból 3 gyermek tölthetett el 6 napot teljesen ingyen.

Adományosztás:

A  Penny  Market  jóvoltából  7  alkalommal  osztottunk  adományt  2014-ben  a  gondozott 
családoknak.

4.2 Bölcsőde

A Bárándi Bölcsőde 2014.03.31.-én nyitotta meg kapuit. A bölcsőde férőhely száma 12 fő. Az 
első  pillanattól  kezdve  szinte  teljes  feltöltöttséggel  működünk.  Az  óvodán  belül,  teljesen 
elkülönített  részen lett  kialakítva a bölcsőde területe,  minden szakmai  irányelvet,  szabályt 
betartva. A bölcsődéhez 1 csoportszoba, 1 átadó, 1 fürdőszoba, 1 előtér, folyosószakasz és egy 
saját  játszóudvar  tartozik.  Több  körös  ellenőrzéseken,  igen  magas  színvonalon  ment  át  a 
bölcsőde. Egy nagyon barátságos, szép, ízléses, gyermek centrikus, balesetmentes környezetet 
alakítottunk ki.
A bölcsődénkben színvonalas,  korszerű,  gyerek  és  szülő  centrikus  szakmai  munka folyik. 
Elsődleges feladat és cél a kisgyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a 
gyermeki  személyiség  kibontakoztatása  az  életkori  és  egyéni  sajátosságok  és  az  eltérő 
fejlődési  ütem  figyelembevételével.  Fontos  a  szakmai  alapelvek  megvalósítása,  a  munka 
során a gondozás-nevelés elválaszthatatlan egységet alkot.

A bölcsődében  biztosítjuk  a  személyi  és  tárgyi  állandóságot  (a  kisgyermeknevelők  és  a 
csoportszoba által), mellyel növeljük a gyerekek érzelmi biztonságát, ami ebben az életkorban 
érzelmi, szociális és intellektuális fejlődésük alapja.

A csoportonként kialakított napirend – mely figyelembe veszi a gyerekek életkorát, a 
csoport létszámát, évszakokat, a gyermekek fejlődési szintjét – gördülékennyé teszi a napi 



tevékenységet,  támaszkodási  pontokat  nyújt  a  gyermekek  számára,  növelve  ezzel  érzelmi 
biztonságát.  Elegendő  idő  jut  játékra,  pihenésre,  társas  kapcsolatok  alakulására,  szociális 
normák elsajátítására, önállósodási törekvéseik gyakorlására.

A  csoporton  belüli  alcsoportok  kialakítása  módot  nyújt  a  gyerekeknek  és  a 
kisgyermeknevelőknek (saját gondozónői rendszer) a szorosabb érzelmi kötődés kialakítására, 
a  gyermek  fejlődési  állomásainak  pontosabb  megfigyelésére,  értékelésére,  az  esetleges 
nehézségek kezelésére, feloldására. Egyéni igények, egyéni bánásmód kialakítására.

Változatos  tevékenységet  biztosítunk  a  gyermekek  érdeklődésére,  kíváncsiságára  építve, 
melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek önmagukról, tárgyi-természeti és társadalmi 
környezetükről. Ebben az életkorban a tanulás az egész nap folyamán a kisgyermeknevelő és 
a  gyermek  közös  tevékenységei  közben  történik.  Szokásai,  készségei  alakulnak, 
tapasztalatokat szerez, megfigyel, feladatokat old meg. Kérdez, válaszol, verset, mondókát, 
énekeket  tanul.  A játékok mennyisége,  minősége alkalmazkodik a korosztályhoz,  melynek 
segítségével a játék örömforrássá válik számukra.

Biztosítjuk a „művészi” alkotások, festés, rajzolás, nyomdázás, gyurmázás, tépés, ragasztás, 
akár ollóval vágás, különböző anyaghasználat lehetőségeit. Ezen alkotásokat összegyűjtjük és 
emlékül adjuk a szülőknek.

Gondozási  műveletek  során  megvalósulnak  a  hozzá  kapcsolódó  nevelési  feladatok,  így 
kialakulnak a gyermekekben:

- az önellátásukhoz szükséges készségek (étkezés, öltözködés, szobatisztaság)
- egy egészséges egyensúly, életritmus
- rendezett, ritmusban zajló, biztonságot nyújtó nap

A nagy, árnyékos, füves udvar illetve a szélvédett terasz szinte egész évben biztosítja a szabad 
levegőn  való  játékot.  A  különböző  méretű  mászókák,  motorok,  csúszdák,  homokozó 
biztosítják a kinti játék aktív örömét.

A hétköznapokat  színesítik  a  név-  és  születésnapokról  való  megemlékezések,  ünnepek, 
programok.

Két pályakezdő kollegát alkalmaztunk a kisgyermeknevelői állásokra, mindketten helybéliek. 
A kezdeti nehézségeken túljutva, 3 hónap alatt egy jól működő kollegiális viszony alakult ki.

Az  előre  szervezett  programok  keretében  egy  bölcsődei  gyermeknapot  tartottunk,  a 
visszajelzések pozitívak voltak.

Augusztus végén elballagtak az óvodába menő gyerekek és szeptemberben-októberben újult 
erővel szoktak be az új kis bölcsisek. 

Novemberben családi délután került megszervezésre. Ahol a gyerekekkel közösen tökmuffint 
sütésre került sor. A szülők és a gyerekek különböző kreatív alkotásokban vehettek részt amíg 
a muffinok megsültek. Dísztököket kettévágva asztali díszeket készíthettek különböző őszi 
virágok, zöldek felhasználásával.

December:  Az  egyik  legeseménydúsabb  hónap.  Mikulás  napot  élmény  dús 
előkészületek  előzik  meg.  Ajándékok  készítésére  került  sor  a  Mikulásnak  különböző 
technikákkal, a gyerekek munkáival feldíszítettük a bölcsődét, verseket, dalokat tanítunk a 



gyerekeknek,  melyeket  közösen  adtunk  elő.  A bátrabb  gyerekek  önállóan  is  szerepeltek. 
Nagyon meghatódott a Mikulás , hogy milyen ügyesek és aranyosak voltak a bölcsiseink. 

A Mikulásnap után kezdetét vette az adventi ünnepkör és a fenyőünnep előkészülete. Közösen 
adventi koszorút készítettünk a gyerekekkel, ünnepi pompába öltöztettük a csoportszobákat. 
Családi  délután  keretében  fenyőfadíszeket  és  mézeskalácsot  készítettünk.  Megtanítjuk  a 
gyerekekkel, hogy mi a különbség a fenyőfa és a karácsonyfa között, megfoghatják, birtokba 
vehetik,  közösen állítjuk fel  a  karácsonyfát.  Meghitt  hangulatban zajlik  a fenyőünnepünk. 
Vendégül látjuk a családokat, gyerekeket, az együtt töltött családi délutánokról egy kisfilmet 
állítottunk össze és azzal leptük meg a szülőket, majd közösen elénekeltünk két karácsonyi 
éneket  és  gyertyát,  csillagszórót  gyújtottunk.  Nagyon  jó  érzés  látni  ilyenkor  a  munkánk 
hatását.

5. Felügyeleti szervek ellenőrzései

A tárgyévet érintő ellenőrzés nem volt.

6. Bűnmegelőzési program

Jelenleg településünk nem rendelkezik Bűnmegelőzési Programmal. Melléklet a Rendőrség 
2014. évre vonatkozó beszámolója.

7. Egyéb rendezvények, civil kapcsolatok

A Községi Önkormányzat rendezvényeit a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményén keresztül valósítja meg. Melléklet az intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámolója.

8. Jövőre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések

Úgy  látjuk,  hogy  szükség  lenne  a  településen  egy  pszichológusra,  mert  a  gondozott 
gyermekeink közül többnek lenne szüksége ilyen fajta segítségre, de sokszor a szülőknek is 
szüksége lehetne ilyen segítségnyújtásra.

Pozitívum azonban a bölcsőde beindulása, több családunk gyermekének tudott napközbeni 
ellátást biztosítani, amire nagy szükség volt. Így a családgondozón kívül más szakemberek is 
figyelemmel követik a család életét, hiszen a kisgyermek gyakran eljátssza az otthon látott 
mintákat,  így az  esetleges  bántalmazásokra,  családon belüli  agresszióra  is  hamarabb fény 
derülhet.

A jegyző a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot egy évre állapítja meg. Sok 
problémát okoz azonban, hogy a kérelmezők nem kísérik figyelemmel a jogosultság 
megszűnésének időpontját, s az új kérelmet nem nyújtják be időben, (a jogosultság 
megszűnése előtt), a kedvezmény azonban ilyen eseten csak a kérelem újbóli benyújtásának 
időpontjától adható meg a kérelmező részére.

Az elkövetkező időszakban tervezzük ellátórendszerünk és civilkapcsolati rendszerünk 
fenntartását és lehetőségeink szerinti fejlesztését.



5. napirendi pont

Járási Esélyteremtő Programterv jóváhagyása

Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A Járási Esélyteremtő Program a Helyi Esélyegyenlőségi Programokra épül. A kiküldött 
tervezetben a módosítás, hogy a kulturális dolgok is belekerültek. 
Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  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:

130/2015.(X.21.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete a 
„Területi  együttműködés  fokozása  Püspökladány  Város 
Önkormányzatánál”  című,  az  ÁROP-1.A.3-2014-2015-
0002  azonosítószámú  pályázat  keretében  kidolgozott 
Járási  Esélyegyenlőségi  Programot,  jelen  határozat 
mellékletét képező formában, elfogadja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

6. napirendi pont - Különfélék

Együttműködési  megállapodás  projekt  előkészítésével  és  megvalósításával  összefügg 
feladatok ellátására

Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző



Elmondja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal az előző programozási időszakra is 
kötöttek egy együttműködést, hogy a fejlesztési tervek esetén felhívásokat illetve pályázatokat 
benyújthatják. 

Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  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:

131/2015.(X.21.) KT határozat
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jelen 

határozat mellékletét képező tartalommal együttműködési 

megállapodást  köt  a  Hajdú-Bihar  Megyei 

Önkormányzattal  azzal  a  céllal,  hogy a Széchenyi  2020 

fejlesztési  program  keretében  megjelenő  felhívásokra 

Települési  Önkormányzat  által  benyújtani,  megvalósítani 

kívánt  egyes  pályázatok,  projektek  projekt-előkészítési, 

projektjavaslat  kidolgozási,  pályázatírásban,  pályázat 

beadásban  történő  közreműködési  és  projektmenedzseri 

folyamatában  a  megállapodásban  meghatározott 

tartalommal és módon együttműködjenek.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  Dr.  Kovács  Miklós 

polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Rákóczi Szövetség levele

Dr. Kiss Gyula jegyző
Előterjesztette a napirendi pontot. 



Elmondja,  hogy a  Rákóczi  Szövetség  nagyon  régóta  működik.  Határon  túli  magyarságot 
támogató szövetség. El kell dönteni, hogy anyagilag tudják –e támogatni.
Kiss Gyuláné képviselő:
Elviekben támogatják, de anyagilag nem tudják. 
Erdős Zsolt képviselő:
Az ő álláspontja szerint egy nagyon fontos nemzetmentő akciót csinálnak ők ezzel.  Szíve 
szerint támogatná őket, de tudja, hogy elég szűkös az anyagi lehetősége az önkormányzatnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jelképes összeggel is lehet, bár nem tudja, ez mennyire veszi ki magát jól vagy rosszul. 
Majoros Csaba képviselő:
A jelképes  összeg az  eszme ledegradálása  lenne.  Annyira  sok és  szép  dolog van, amit  a 
mindenkori  kormány  szinten  támogatni  kellene,  a  másik  oldalán  meg  azt  látjuk,  hogy 
hihetetlen  100  milliárdok  folynak  el.  Bármilyen  szervezeteknek  meg  kuncsorogni  kell 
fillérekért. 
Erdős Zsolt képviselő:
Szerinte is állami szinten kellene felkarolni és támogatni ezeket a szervezeteket.
Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  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:

132/2015.(X.21.) KT határozat
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 

Rákóczi Szövetség támogatásával kapcsolatban következő 

döntést hozta.

Az  Önkormányzat  egyetért  a  szövetség  céljával  és 

eszmeileg támogatja megvalósulását, azonban anyagi téren 

jelenleg támogatást nem tud biztosítani.

A  képviselőtestület  felhatalmazza  Dr.  Kovács  Miklós 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, kérdés a különfélék napirendi ponton belül?
Kiss Gyuláné képviselő
Jelenleg a K&H Banknál van az önkormányzatnak a számlavezetése, mindannyian tudják, 
hogy a  szennyvízberuházás  miatt  történt  ez  így.  Megkérdezi,  hogy  kell-e  még,  hogy  ott 
legyünk?  Szó  volt  arról  korábban,  hogy  a  helyi  takarékszövetkezethez  is  hozhatná  a 
számlavezetését  az  önkormányzat,  ahogy régebben volt.  Így a  helyben lévő pénzintézetet 
kicsit  támogatnák,  meg  egyszerűsítené  a  pénzkezelési  folyamatot  nem  Püspökladányba 
kellene átjárni. 

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy megkereste őket a takarékszövetkezet is. A hitelek miatt a K&H Bankhoz 
voltak  kötve,  jelenleg  még  a  K&H  Banknál  vannak,  kaptak  ajánlatot  a  helyi 
takarékszövetkezettől és az OTP –től is. Mindenki próbál különböző kedvezményeket adni. A 
legkedvezményesebb számlavezetés a takarékszövetkezetnél van. A döntés folyamatban van!
Kiss Gyuláné képviselő
Testületi határozat kell róla?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem szükséges erről polgármester úr is dönthet!
Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Azt gondolja, hogy pénzügyi bizottság elé kell terjeszteni mindenképpen. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Be lehet  hozni  testület  elé,  de ezzel  polgármester  urat  kell  megkeresni,  és  mondani  hogy 
legyen  előterjesztve.  A  legutolsó  ajánlat  szerint  amit  látott, kedvezőbb  volt  a 

takarékszövetkezet, helyileg is, bár a  készpénzforgalom vissza lett szorítva. A kolleganők is 
szeretnék a takarékszövetkezetet. Ez nem az ő kompetenciája, hogy ezt eldöntse. 
Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Megkérdezi, hogy tudunk-e valamit az orvos témában?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Zárt ülés keretében tud erről tájékoztatást adni! Megkérdezi nyílt ülés keretében van-e több 
kérdés? 
Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Egy kérdése  van.  Kérdezték  tőle,  de  nem tudott  rá  válaszolni,  amiért  elnézést  kér,  hogy 
Ulveczki  Lajosné  mióta  alpolgármester  lett  ő  a  közmunkásoknak  a  vezetője  lett? 
Megkérdezné tőle, de nincs itt. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem.  Segítséget  nyújt  a  közmunkaprogram  koordinálásban.  Ez  összefüggésben  van  az 
alpolgármesteri  tisztséggel,  bármely  önkormányzatot  érintő  kérdésben  eljárhat,  mivel  ő  a 
polgármester  általános  helyettese.  Volt  egy  ügy,  amiben  ketten  vettek  részt  a  nyári 
szabadságolások  idején,  és  akkor  felajánlotta  segítségét.  Több  ideje  van  arra,  hogy  a 
közmunkások véleményét meghallgassa, kommunikációt erősíti. 
Kiss Gyuláné képviselő
Gyakorlatilag a fóliások tartoznak a hatáskörébe? Hozzá is eljutott ez a hír. Nem tudott rá 
válaszolni, látta Ildikót gumicsizmában mászkálni, összeállt a kép. 



Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem.
Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ehhez  kapcsolódva  elmondja, hogy  a  mai  napig  nem  oldották  meg, hogy  egy  közös 
helyszínlátogatás legyen. Zsolt mondta, hogy ő önállóan már megoldotta. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Erre bármikor van lehetőség, meg kell beszélni egy időpontot.
Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Javasolja, hogy akkor beszéljenek meg egy időpontot, szégyen nem szégyen, nem tudja hogy 
hol mit csinálnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Önkormányzati képviselő bármikor bemehet szétnézni. 
Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ő nem akar egyedül,  hanem közösen, ha esetleg kérdéseket akarnak feltenni polgármester 
úrnak legyen aki válaszol.

Dr. Kiss Gyula jegyző
Víghné Marika az, akitől több információt lehet kérni, és mint önkormányzati képviselő ezt 
bárki megteheti, hogy tájékoztatást kér abban a kérdésben, ami őt érdekli, illetve polgármester 
úrtól. 
Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke:
Szívesen  veszi, ha  megszervezzük  és  Anett  körbetelefonál.  Nem  szeretné  ő  beosztani 
polgármester úr idejét. Szívesen elmegy Víghné Marikával is, ha polgármester úr nem ér rá. 
Erdős Zsolt képviselő
Andor is körbe tudja vezetni őket. Meggyőződése szerint ebben az ügyben legtájékozottabb 
Andor.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Tájékoztatja  a  Képviselőket,  hogy november  18-án  délutáni  időpontban a  piaccsarnokban 
közmeghallgatás  lesz,  nyilvános  testületi  ülés  keretében.  Lesz  polgármesteri,  jegyzői 
beszámoló és a  képviselők beszámolója az éves tevékenységről.  Szennyvízről tájékoztatás 
valamint mezőőri beszámoló. 

Nyílt ülés keretében további hozzászólás nem hangzott el. Koroknai Béla Sándor Pénzügyi – 
Gazdasági – Ügyrendi Bizottság elnöke az ülést bezárta, és zárt ülést rendelt el. 

k.m.f.



Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Erdős Zsolt 
képviselő
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