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J e g y z ő k ö n y v e

              

155/2015.(XII.18.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

156/2015.(XII.18.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről 

157/2015.(XII.18.)   KT határozat:  Mezőőrséggel kapcsolatos kérdéskör

158/2015.(XII.18.)   KT határozat:  Mezőőrséggel kapcsolatos kérdéskör

159/2015.(XII.18.)   KT határozat:  „Tésztagyárral”  kapcsolatos  üzemeltetési 
szerződés megkötése

160/2015.(XII.18.)   KT határozat:  2016. évi bérleti, szolgáltatási, térítési díjak

21/2015.(XII.18.) rendelet  :  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  21/2015.(XII.18.)  önkormányzati 
rendelet  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások 
helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

161/2015.(XII.18.)   KT határozat:  Szociális  ellátásokhoz  kapcsolódó 
rendeletmódosítás

22/2015.(XII.18.) rendelet  :   Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 22/2015. (XII.18.) önkormányzati 
rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
7/2015.  (IV.23.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról

mailto:barandhivatal@gmail.com


23/2015.(XII.18.) rendelet  :   Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  23/2015.(XII.18.)  önkormányzati 
rendelet  az  önkormányzat  és  intézményei 
2015. évi költségvetéséről  szóló 3/2015 (II.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

162/2015.(XII.18.)   KT határozat:  A Képviselő- testület 2016. évi munkaterve

J e g y z ő k ö n y v



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 12. 18 -i  rendes nyílt üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)
Horgosi Takács Andrea (szakmai-egység vezető)
Lévai Zsolt (bizottsági tag)
Kolozsi Krisztina (ügyintéző)

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 Majoros 
Csaba képviselő következik.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A  testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő 
határozatot:

155/2015.(XII.18.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Majoros 
Csaba képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Majoros Csaba képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.
Dr.  Kiss  Gyula  jegyző  és  Ulveczki  Lajosné  alpolgármester jelzi,  hogy  a  különfélék 
napirenden belül lesz előterjesztésük.

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



156/2015.(XII.18.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Mezőőrséggel kapcsolatos kérdéskör
2.„Tésztagyárral”  kapcsolatos  üzemeltetési  szerződés 

megkötése
3. 2016. évi bérleti, szolgáltatási, térítési díjak
4. Szociális ellátásokhoz kapcsolódó rendeletmódosítás
5. A települési hulladékról szóló rendelet módosítása
6.  Báránd  Községi  Önkormányzat  költségvetési  rendeletének 

módosítása
7. A Képviselő- testület 2016. évi munkaterve
8. Tűzifa kérelmek elbírálása
9. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy beszámolóval nem készült figyelemmel arra, hogy volt egy közmeghallgatás. 
Két dologról ad részletesebb tájékoztatást.  Volt TRV ülés amelyen a jelenlegi állapotokról 
adtak tájékoztatást. A tegnapi nap pedig a Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek volt 
ülése  a  végelszámolással  kapcsolatosan  kaptak  tájékoztatót.  Megállapítható,  hogy  nem 
zökkenőmentes az átállás a TRV részéről. Az átvett 50 ezer lakos egyenértékből, még 5000 
problémás eset mindig van. Ezek abból adódnak hogy a vízóra leolvasások vagy elcsúsztak 
vagy nem megfelelően lettek elvégezve. Van olyan hely ahol 2013-as elmaradások is vannak. 
Bízik benne hogy ezek a problémák rövidesen megoldásra találnak.  A másik nagy gond a 
vagyonértékeléssel  kapcsolatban van.  Minden ingóságát  és  vagyonát  felajánlotta  az  MNV 
részére, hogy a működőképességét meg tudja tartani. 
Hulladékgazdálkodással  kapcsolatban  volt  egy  ülés,  amelyen  nem  tudtak  részt  venni.  A 
napirendek  között  szerepel  előterjesztés  a  hulladékszolgáltatással  kapcsolatban.  Komoly 
változások lesznek jövőre. Az integráció valószínűleg itt is be fog következni. 

1. napirendi pont
Mezőőrséggel kapcsolatos kérdéskör

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a mezőőrrel határozott időre lett szerződés 
kötve, ami december 31-el lejár.  Tevékenysége mindenképp figyelemre méltó, kiemelkedő. 
Feladatát  maximálisan  ellátja.  Felhívja  a  figyelmet  az  utolsó  bekezdésre  a  migrációval 
kapcsolatos  kérdéskörre.  A  mezőőr  is  részt  vesz  egy  migráció  kezeléssel  kapcsolatos 
kiképzésen. Szükséges a munkája.  Javasolja,  hogy hosszabbítsák meg a szerződését 2016. 
december 31-ig. A forrást a korábban meghatározottak szerint állami támogatásból valamint a 
gazdák  által  történt  befizetésekből  tudják  fedezni.  Külön  költségvetési  forrást  nem  kell 
elkülöníteni. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta, hogy maximálisan ellátja a feladatát a mezőőr. Fiskális kérdések amik talán ellene 
szólnak. Mindenki rendszeresen fizeti a mezőőri járulékot, van egy nagy tartozó. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte, hogy a nagy tartozónál várható- e befizetés?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Ha felhatalmazza  a  testület  akkor  küldhet  felszólítást  fizetésre,  amennyiben  nem történik 
semmi utána a végrehajtásra kerül a tartozás. 



Ulveczki Lajosné alpolgármester
Úgy gondolja ez nem kérdés, hogy felhatalmazzák jegyző urat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Először  tájékoztatás,  felszólítás,  ha  nem érkezik.  Ezt  követően ha  nem érkezik  reakció  a 
szükséges végrehajtásokat megindítják.
Kiss Gyuláné képviselő
Megerősíteni  tudja  a  Képviselő  testületet  abban,  hogy  nagyon  eredményes  lelkiismeretes 
munkát végez a mezőőr. Támogatja alpolgármester asszony gondolatát, hogy felhatalmazzák 
jegyző  urat  a  végrehajtásokra.  Megkérdezi  kap  e  munkaruhát  és  milyen  járművek  állnak 
rendelkezésre hogy hatékonyan tudjon működni? 
Mint gazda felveti, hogy Sárrétudvari felé jobb oldalt az árok ami az út mellett van kinek a 
tulajdona? Betakarításkor nehéz mozogni, mert az út mellett sok a fakijövés. Kinek a gondja 
hogy ki legyen takarítva az árok? A gazdáké vagy az önkormányzaté?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy  a  mezőőr  munkaruhát  valamint  20.000.-  Ft  költségtérítést  kap  a  saját 
járműveire. Az önkormányzat autója is a rendelkezésére áll. A Sárrétudvari útfélen az árok 
kitakarítása az önkormányzat feladata lenne. Megnézik!
Koroknai Béla Sándor képviselő
Ne hagyják, hogy a fizetési morál rosszabbodjon ha most jó. Egyetért ő is alpolgármester 
asszonnyal a felszólítással, végrehajtással kapcsolatosan.
Majoros Csaba képviselő
Támogatja  a  mezőőr  munkáját  a  jövőben  és  jegyző  úr  felhatalmazását  a  felszólításra, 
végrehajtásra.  
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:

157/2015.(XII.18.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a 
Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az arra 
kötelezettek által meg nem fizetett mezőőri járulék tekintetében 
behajtási cselekményeket foganatosítani szíveskedjen.

Határidő: Folyamatosan
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

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:

158/2015.(XII.18.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  a  településen  működő  mezőőri  szolgálatot  a 
2016.  év tekintetében,  továbbra is  működtetni  kívánja,  azzal, 
hogy a működés ismételten kerüljön felülvizsgálatra legkésőbb 
2016. december 31. napjáig.



Papp  Roland  mezőőrt  a  2016.  december  31.  napjáig  terjedő 
időszak  tekintetében,  határozott  időre,  a  korábbiakban  már 
meghatározott mezőőri feladatok ellátásával bízza meg.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

2. napirendi pont
„Tésztagyárral” kapcsolatos üzemeltetési szerződés megkötése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy kiküldésre került az üzemeltetési szerződés. A pályázat beadásakor döntött a 
Képviselő-  testület,  hogy a  fenntartási  időszakban ezt  rendelkezésre  bocsátja.  A DEKOM 
ebben nem fog részt venni a későbbiekben, ÁFA jogszabály változások és egyéb indokok 
alapján.   A pályázatban  foglalkoztatási  tevékenységet  is  folytattunk,  amelynek  pályázati 
felhívás  szerint  alapvető  tartalma  volt  az,  hogy  a  továbbfoglalkoztatási  kötelezettséget 
teljesíteni kell.
Egy hajdúszoboszlói és egy debreceni vállalkozó és üzletember az, aki ezt tovább szeretné 
vinni. A konzorciumi partnerünk feladat volt, illetve a pályázatnak az volt az alap elképzelése 
hogy ő fogja ezt tovább üzemeltetni, részben nem is nekünk kellene erről dönteni, de mivel 
önkormányzati  tulajdonban  van,  ezért  kerül  mégis  megkötésre  az  üzemeltetési  szerződés, 
továbbá a konzorciumi szerződés alapján maga az önkormányzat, mint konzorciumi vezető 
felelős ennek a fenntartásáért és működtetéséért innentől kezdve nekünk kell megkötni ezt a 
szerződést.  Az  5  éves  időtartamra  és  a  továbbfoglalkoztatási  kötelezettségre  szívességi 
ingyenes üzemeltetésre adják ezt az ingatlant és a hozzá tartozó ingóságokat. 
A cég  ide  került  bejegyzésre,  itt  lesz  a  székhely.  Megnézték  a  tésztaüzemet,  beszéltek  a 
dolgozókkal.  A szerződést  aláírta,  hatályba  lépését  a  képviselő-  testületi  döntéstől  tették 
függővé. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Nem örül annak, hogy ingyen oda lesz adva egy ekkora objektum, de érthető. Nem érti a 10 
hónapot és 5 évet. 90 nap a felmondási idő, ha valami zűr van vagy gond, akkor mi tudjuk 
tovább üzemeltetni, találunk mást vagy ez egy stabil cég? A két vállalkozó ebben a tészta 
gyártásban otthon vannak, értenek hozzá? Ilyen kérdések merültek fel benne.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Amennyiben bér és járulék támogatást vettek igénybe a pályázatban, akkor annak megfelelő 
időtartamra,  annak  megfelelő  bérezéssel  és  létszámmal  tovább  kell  foglalkoztatni.  Ez 
eredetileg tizenkilenc hónap volt, mert annyi volt a pályázat időtartama, mivel később kapták 
meg a támogatást így az lecsökkent tíz hónapra. Ezt a tíz embert tovább kell foglalkoztatni tíz 
hónapig. 
Esetleges felmondás esetén újból találni kell egy vállalkozót, egy szervezetet, aki üzemelteti. 
Változott az egyesületi törvény és figyelemmel a közhasznúságára piaci hátránnyal kezdett 
működni, értelmetlenné vált a továbbműködtetés. 
A  két  úriember  aki  üzemeltetné,  mindketten  más  vállalkozást  visznek  az  egyiknek 
édességiparban van érdekeltsége és ruházati kereskedelemmel foglalkozik. A másik úriember 
szintén édességiparban érdekelt. Ha jól tudja húsipari cégnek is a kereskedelmi igazgatója. 
Olyan  érdekeltségi  területeik  vannak,  amikkel  piacot  teremthetnek  ennek  a  terméknek. 
Jelenleg  is  van  egy  kialakult  piaca.  A két  úriember  fantáziát  lát  benne.  Voltak  többen 
megnézni, de a feltételekkel nem akartak azonosulni.



Majoros Csaba képviselő
A következő 10 hónapban ez a vállalkozói kör foglalkoztatja ezt a 10 embert? A fennmaradó 
időszakban pedig üzemeletetési kötelezettségük lesz, az hogy hány emberrel és kikkel az már 
nem köti a kezét?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Három  feltétel  volt  minden  egyes  vállalkozóval  szemben:  a  továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséget tovább kell vinnie, az elkövetkezendő 5 évben lehetőség szerint bárándiakat 
kell foglalkoztatnia - ez nem biztos hogy sikerülni fog - és a jó gazda gondosságával kell 
üzemeltetnie.    
Koroknai Béla Sándor képviselő
Mi annak a lehetősége, hogy mást is fognak itt gyártani? Van- e a pályázatnak olyan része ami 
kiköti hogy csak tésztát lehet gyártani. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van,  tésztaüzemként  kell  üzemeltetnie  a  szerződésben  foglaltak  szerint.  Fejlesztési 
elképzeléseik is vannak, már az első találkozáskor konkrét elképzeléseik voltak. 
Majoros Csaba képviselő
Nem akármilyen feladatot vállalnak. Támogatja őket!
Kiss Gyuláné képviselő
Sok torz információ keringett ezzel kapcsolatban. Szeretné, ha ők mint képviselők, pontosan 
tudnának az ilyen volumenű dolgokról, hogy tudjanak reagálni a lakosok kérdéseire. Sokszor 
a falu részinformációkból épít fel állításokat.
Támogatja az üzemeltetésbe adást, sikert kíván a vállalkozóknak. 
Erdős Zsolt képviselő
A továbbfoglalkoztatási kötelezettségen kívül van-e más kötelezettség? Az érintett személyek 
hogyan értesültek erről az üzemeltetői lehetőségről?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Indikátor számok, mentorállás, konkrét pluszvállalás nincs. A DEKOM is és az önkormányzat 
is kereste a lehetőségeket, több cég kereste meg az önkormányzatot. 
Erdős Zsolt képviselő
Örül, hogy ezt hallja. Számára furcsán vette volna ki magát, ha a DEKOM nem segít.
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:

159/2015.(XII.18.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  a  „Tésztagyár”  üzemegységet,  mint 
üzemeltetésbe  adó,  a  Vapex  Trade  Korlátoltó  Felelősségű 
Társaság,  mint  üzemeltető  részére,  a  jelen  határozat 
mellékletében  megfogalmazott  üzemeltetési  szerződésben 
foglaltak szerint, üzemeltetésbe adja. Az üzemeltetési szerződés 
hatálybalépésének napja: 2016. december 18.

Felhatalmazza a Dr. Kovács Miklós polgármestert és Dr. Kiss 
Gyula  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések  megtételére,  a 
szerződés aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző



Melléklet:
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről 
Báránd Községi Önkormányzat (4161 Báránd, Kossuth tér 1., törzskönyvi azonosító szám: 
728681;  statisztikai  számjel:  15731254841132113,;  adószám:  15731254-2-13; 
bankszámlaszám:10403459-50526678-67761004) képviseli Dr. Kovács Miklós polgármester, 
mint üzemeltetésbe adó (a továbbiakban: Üzemeltetésbe adó),
másrészről a 
Vapex  Trade  Korlátolt   Felelősségű  Társaság (székhely:4161  Báránd,  Vörösmarty  u.  6., 
cégjegyzékszám: 09-09-027440; adószám: 25433108-2-09) képviseli: Vágó Viktor ügyvezető 
mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető)

(a továbbiakban, mint Szerződő felek) között a mai napon az alábbi tárgyban és feltételekkel.

I. Előzmények

I.1.  Szerződő  felek  rögzítik,  hogy Báránd  Község  Önkormányzata  az  Új  Széchenyi  Terv 
keretében megjelent TÁMOP 1.4.3-12/1 jelű, „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok” 
elnevezésű  pályázati  kiíráson  elnyert  (TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0020)  és  megvalósított 
pályázatában  foglalt  feladatokat  elvégezte,  a  kivitelezéssel  érintett  bárándi  183/7  hrsz-ú, 
természetben 4161 Báránd, Vörösmarty utca 6.  szám alatti  ingatlan vonatkozásában 2015. 
december 15. napjától tésztaüzem működtetése céljából az üzemeltetési jogot a hivatkozott 
Üzemeltetőnek átadja.
Az  üzemeltetési  feladatok  és  a  hozzá  kapcsolódó  fentebb  hivatkozott  pályázatban  foglalt 
továbbfoglalkoztatási  kötelezettségek teljesítése felek megállapodása alapján az üzemeltető 
feladata. 
A további  vállalt  kötelezettségek  és  indikátorok  teljesítése  a  pályázati  forrás  figyelembe 
vételével felek közös felelősségi körébe tartoznak.

II. A Szerződés tárgya

II.1.  Üzemeltetésbe  Adó  kizárólagos  tulajdonát  képezi  a  bárándi  183/7  hrsz.-ú,  3429  m² 
nagyságú,  „Kivett  ipartelep”  megjelölésű,  természetben 4161 Báránd,  Vörösmarty utca  6. 
szám alatt fekvő ingatlan (továbbiakban: Ingatlan). 

II.2. A jelen szerződésben részletezett tevékenység gyakorlása  (megvalósítása) érdekében az 
Üzemeltetésbe Adó a tulajdonában levő Ingatlant üzemeltetésbe adja, az Üzemeltető pedig 
üzemelteti, ezen szerződésben meghatározott feltételek alapján. 

III. Üzemeltető kötelezettségei

III.1.  Szerződő  felek  az  alábbiakat  rögzítik  az  Üzemeltető  egyes  kötelezettségeinek 
értelmezése tekintetében.

III.1.1 Az Ingatlan nyitva tartása:
Az üzemeltető részére átadásra kerülő működési engedélyben foglalt, illetve saját belső piaci 
szabályozásában foglalt feltételeknek megfelelően. Az Üzemeltetésbe adó a nyitvatartásra és 
napi  működésre  vonatkozóan  feltételeket  nem  határoz  meg,  azonban  kéri  a  működés 



vonatkozásában  a  szomszédjogi  és  egyéb  birtokvédelmi  jogszabályok  és  a  helyi,  békés 
egymás mellett élés normáinak betartását.

III.1.2. Az Ingatlan megfelelő őrzése:

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy felelősséggel gondoskodik az Ingatlan állagának 
megőrzéséről,  az  ingatlan  vagyon  és  az  ingó  vagyontárgyak,  gépek,  berendezések 
megőrzéséről. Az őrzés, valamint annak módjának kiválasztása tekintetében az Üzemeltető 
saját felelősségére és kockázatára jár el. Az Üzemeltetőnek az ingatlan vagyont és az ingó 
vagyontárgyakat, gépeket, berendezéseket leltári lista alapján kell üzemeltetésre átvennie, és 
az üzemeltetés után visszaadnia.

III.1.3. A keletkezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása:
Az Üzemeltető  köteles  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  gondoskodni  az  épületben 
keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról.

III.1.4. Adminisztrációs feladatok és jelentési kötelezettség:
A  nyújtott  szolgáltatásnak  ki  kell  terjednie  az  üzemeltetéssel  kapcsolatos  valamennyi 
adminisztrációs feladat elvégzésére, és jelentési kötelezettség teljesítésére.
A fentiek során Üzemeltető köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátni valamennyi 
adminisztrációs feladatot. 

III.1.5.  Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  az  Ingatlan  hasznosításának  a  joga  kizárólag  az 
Üzemeltetésbe adót illeti meg.

III.1.6. Szerződő felek rögzítik, hogy az Üzemeltető jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy 
a  TÁMOP  1.4.3-12/1  jelű,  „Innovatív,  kísérleti  foglalkoztatási  programok”  elnevezésű 
pályázati  kiírás  továbbfoglalkoztatási  kötelezettségére  vonatkozó  előírásokat, 
kötelezettségeket jelen szerződéssel átvállalja és az üzemeltetés során teljesíti.
A projektben  vállalt  kötelezettségek  értelmében  Üzemeltető  kijelenti  és  a  jelen  szerződés 
aláírásával  vállalja,  hogy  a  támogatás  időtartamával,  bérszintjével,  munkaidejével, 
munkakörével,  az  alkalmazás  jogviszonyával  megegyező  tartalmú  továbbfoglalkoztatást 
teljesít az üzemeltetés és fenntartási idő során.

IV. A szerződés díja, az elszámolás módja, a pénzügyi megállapodások, és a fizetés módja

Az Üzemeltetésbe Adó az Üzemeltetőnek az üzemeltetésért ellenértéket az I.1. pontban foglalt 
pályázati támogatás fenntartási időszakára vonatkozóan - azaz az üzemeltetés megkezdésétől 
számított öt évig- nem fizet.
A szívességi üzemeltetésbe adás indoka: a továbbfoglalkoztatási kötelezettség és a pályázati 
fenntartási időszakra vonatkozó indikátorok teljesítése.

Az  üzemeltetési  időszak  első  ötéves  periódusát  követően  az  Üzemeltetésbe  adó  és  az 
Üzemeltető kölcsönös megállapodása alapján kerül meghatározásra az üzemeltetés költsége.

V. A szerződés időtartama

V.1. A szerződés időtartama az Ingatlan átvételének napjával, 2015. december 15. mint kezdő 
nappal kezdődik, és 2020. december 15.-ig jön létre.



VI. A teljesítéssel kapcsolatos előírások

VI.1.  Üzemeltető  köteles  a  jelen  szerződésben  meghatározott  módon  feladatait 
maradéktalanul teljesíteni.
Az  ingatlan  rendeltetését  és  működési  engedélyét  tekintve  Tésztaüzem,így  a  jelen 
üzemeltetési  szerződésben  foglalt  kötelezettségek  teljesítése  és  jogok  gyakorlása  a 
Tésztaüzemi  feladatok  ellátására  ad  felhatalmazást.  Amennyiben  az  Üzemeltető  ezen 
feladatoktól  eltérő  tevékeny  folytatását  is  szeretné  megvalósítani  az  Üzemeltető  írásbeli 
hozzájárulást szükséges kikérni.

VII. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előírások, kötelezettségek

VII.1. Az Üzemeltető köteles gondoskodni az Ingatlan karbantartásáról, műszaki állagának 
„szintentartásáról”, szükség szerint javíttatásáról.
Szerződő  felek  a  karbantartás  fogalma  alatt  a  folyamatos,  zavartalan,  biztonságos 
üzemeltetését  szolgáló  javítási,  karbantartási  tevékenységet  értik,  ideértve  a  tervszerű 
megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást és 
mindazon  javítási,  karbantartási  tevékenységet,  amelyet  a  rendeltetésszerű  használat 
érdekében el  kell  végezni,  és  amely a  folyamatos  elhasználódás  rendszeres  helyreállítását 
eredményezi.
VII.2.  Az  Üzemeltető  köteles  az  Ingatlant  a  szerződés  lejártát  követően  üzemeltetésre 
alkalmas állapotban Üzemeltetésbe Adónak visszaadni. Üzemeltetésre alkalmas állapoton azt 
a  rendeltetésszerű  állapotot  kell  érteni,  amely  állapotban  az  Ingatlant  az  Üzemeltető  a 
szerződéskötéskor átvette.
VII.3. Az Üzemeltető köteles az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást 
vezetni.
VII.4. Az Üzemeltető az üzemeltetésre átadott Ingatlant, valamint azok vagyontárgyait nem 
terhelheti meg, nem idegenítheti el.
VII.5.  Az  Üzemeltető  köteles  a  birtokbaadás  napjától  gondoskodni  a  közműórák 
költségviselőként, saját nevére történő átírásáról. Az ingatlan közüzemi díjait az Üzemeltető a 
nevére átírt közüzemi szerződések alapján határidőre fizeti meg közvetlenül a szolgáltatók 
részére. 
VII.6. Az Üzemeltető köteles az átadásra kerülő önkormányzati vagyont illetően – az állag, a 
környezet  védelme  érdekében,  és  az  önkormányzati  vagyon  használatából  adódó  minden 
egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki 
leírások (különösen közegészségügyi, érintésvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi előírások) 
szerint eljárni.
VII.7. Az Üzemeltető köteles biztosítani, hogy a jogszabályokban és az Üzemeltetésbe Adó 
mindenkori  rendeletében  szereplő  időszakokban  az  Üzemeltetésbe  Adó  a  saját  vagyonát 
illetően leltározást végezhessen.
VII.8. Az Üzemeltető köteles azonnal, igazolható módón megküldve, írásban bejelenteni a 
Üzemeltetésbe Adónak, ha:
- az általa üzemeltetett önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be, illetve 
azokban  a  Üzemeltetésbe  Adó  beavatkozását  igénylő  természeti  és  környezeti  károkozás 
történt,
- az általa kezelt önkormányzati vagyonban bekövetkezett 100 ezer forint értéket meghaladó 
károsodásról szerez tudomást.
VII.9. Az Üzemeltető felel a jelentési kötelezettsége elmulasztásából eredő esetleges károkért.
VII.10. Az Üzemeltető beruházásokat, felújításokat az Ingatlanban csak Üzemeltetésbe Adó 
kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet.



VII.11.  Az  Üzemeltetőnek  az  Ingatlan  műszaki  rendszereit  tételes  leltárral  a  közüzemi 
mérőórák állásainak rögzítésével kell átvennie az Üzemeltetésbe Adótól, és visszaadnia az 
Üzemeltetésbe Adónak.
VII.12.  Az  Üzemeltetőnek  a  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelő 
szakembereket kell alkalmaznia az üzemeltetési feladatainak ellátására.
VII.13 Az Üzemeltetőnek az Ingatlan karbantartásáról hozzáértő, szakképzett  szakemberek 
(társaságok) alkalmazásával, bevonásával kell gondoskodnia.
VII.14. Az Üzemeltetőnek az Ingatlant a rendeltetésszerű használatnak megfelelően, elvárható 
gondossággal, felelősséggel kell kezelnie, üzemeltetnie.
VII.15. Az Üzemeltető az Ingatlan műszaki rendszereit csak az Üzemeltetésbe Adó kifejezett 
engedélyével változtathatja meg. Az Üzemeltető azonnal köteles Üzemeltetésbe Adót írásban 
értesíteni, ha a változtatás szüksége vagy igénye felmerül.
VII.16.  Az  Üzemeltető  köteles  az  üzemeltetést  gátló,  vagy  lényegesen  befolyásoló 
körülményekről, eseményekről azonnal írásban értesíteni az Üzemeltetésbe Adót.
VII.17.  Az  Üzemeltető  vállalja,  hogy  az  Üzemeltetésbe  Adó  kérésére  az  Ingatlan 
karbantartásának költségeiről részletes és valós tájékoztatást ad az Üzemeltetésbe Adónak.
VII.18. Az Üzemeltető köteles az Üzemeltetésbe Adót azonnal, igazolható módón megküldve, 
írásban értesíteni, ha olyan meghibásodás történt, amely nem tartozik a „normál üzemvitelbe”. 
VII.19.  Az üzemeltetésre  átadott  eszközök az Üzemeltetésbe Adó tulajdonában maradnak, 
értékcsökkenést az Üzemeltetésbe Adó számol el az üzemeltetésre átadott eszközök után. Az 
Üzemeltető  az  átvett  eszközöket  a  mérlegében  nem  mutathatja  ki,  értékcsökkenést  nem 
számolhat  el  utánuk.  Az  Üzemeltető  analitikus  nyilvántartást  köteles  vezetni  az  átvett 
eszközökről. Az Üzemeltető az átvett eszközöket az év végén köteles leltározni, és a leltárt 
köteles az Üzemeltetésbe Adó számára igazolható módón megküldeni.
VII.20.  Az Üzemeltető  a  jelen  szerződésben foglalt  feladatok  végrehajtására  alvállalkozót 
vonhat  be,  köteles  azonban  a  közbeszerzésekről  szóló  törvény rendelkezéseit  betartani  az 
alvállalkozó kiválasztása során. 

VIII. Szerződő felek együttműködése, és a beszámolási, jelentési kötelezettségek

VIII.1.  Szerződő  felek  kötelesek  a  szerződés  tárgyának  megvalósítása  érdekében,  jogaik 
gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során kölcsönösen együttműködni. 
Az együttműködést közreműködőik útján valósítják meg.
Üzemeltetésbe Adó közreműködője:

Név: Dr. Kovács Miklós polgármester
Cím: 4161 Báránd, Kossuth tér 1.
Telefon: 0670/3372576
E-mail: polgarmester@barand.hu

Üzemeltető közreműködője: 
Név: Vágó Viktor
Cím: 4200 Hajdúszoboszló Hőforrás 44.
Telefon: 06306171502
E-mail: vagoviktor.77@gmail.com

Szerződő  Felek  megállapodnak abban,  hogy az  ezen pontban megnevezett  személyeket  a 
másik  fél  írásbeli  értesítése  és  egyetértése  mellett  megváltoztathatják.  Ezen  esetben 
szerződésmódosításra nem kerül sor.



VIII.2. Az Üzemeltetésbe Adó és közreműködője a szerződésben leírtak teljesítését bármikor 
megtekintheti,  ellenőrizheti.  Az  Üzemeltető  köteles  az  Üzemeltetésbe  Adó  számára  az 
ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosításokat megadni.

VIII.3.  Az Üzemeltetőt értesítési  kötelezettség terheli,  mely alapján köteles Üzemeltetésbe 
Adót minden olyan körülményről haladéktalanul, igazolható módón értesíteni, amely vállalása 
teljesítését  veszélyezteti,  vagy  gátolja.  Az  Üzemeltető  az  értesítés  elmulasztásából  eredő 
kárért felelősséggel tartozik.

VIII.4. Az Üzemeltető az alábbiak szerint köteles beszámolni, jelenteni Üzemeltetésbe Adó 
felé:
a) bármilyen hatósági ellenőrzés, vizsgálat indításáról, illetve jegyzőkönyvi megállapításáról, 
1. és 2. fokú határozatáról a vizsgálat, ellenőrzés megkezdésétől, helyszíni végrehajtásától, 
illetve jegyzőkönyvi kézhez kapásától legkésőbb 5 munkanapon belül, amelyek az Ingatlan 
működtetésére vonatkoznak,

VIII.5.  Az  Üzemeltető  vállalja,  hogy  betekintést  engedélyez  Üzemeltetésbe  Adónak  az 
üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumokba és legalább félévenként biztosítja közös bejárás 
megtartását,  annak  érdekében,  hogy  Üzemeltetésbe  Adó  meggyőződhessen  az  Ingatlan 
különböző rendszerei előírásoknak megfelelő, kellő gondosságú üzemeltetéséről.

IX. A szerződésszegés és a szerződés megszűnése

IX.1 Szerződésszegés:
A szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése, illetve hibás teljesítés 
esetén  (kivéve:  vis  maior  esetét) a  mindkor  hatályos  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az 
irányadóak.

IX.3. A szerződés megszűnésének esetei:

IX.3.1.  Rendes  felmondás:  A szerződést  bármely  fél  jogosult  indokolás  nélkül  90  napos 
felmondási idővel felmondani. A rendes felmondást a másik féllel személyes kézbesítés, vagy 
tértivevényes ajánlott küldemény útján kell közölni.

IX.3.2. Rendkívüli felmondás:
Rendkívüli felmondási ok különösen: 
a) Üzemeltetőnek  felróható  minden  olyan  szándékos  vagy  gondatlan  cselekedet 

illetőleg  mulasztás,  melynek  következtében  az  Ingatlan  állagában  romlás 
következik  be.  Az állag  romlásának ok-okozati  összefüggésben kell  állnia  az 
Üzemeltető felróható magatartásával, illetve mulasztásával. 

b) A Üzemeltetőnek felróható minden olyan szándékos vagy gondatlan cselekedete 
illetőleg  mulasztása,  mely  az  ott  dolgozó  illetve  az  Ingatlant  igénybe  vevő 
személyek életét vagy testi épségét sérti, vagy veszélyezteti.

c) Bármelyik  szerződő  fél  részéről  történő  olyan  súlyos  szerződésszegés,  mely 
következtében a szerződés teljesítése – bármely fél részéről ellehetetlenül.

d) Amennyiben Üzemeltető  ellen  a  teljesítés  ideje  alatt  csőd-  vagy felszámolási 
eljárás  indul,  bírósági,  vagy  hatósági  határozat  következtében  elveszíti 
rendelkezési jogait.



A rendkívüli felmondás azonnali hatályú. A rendkívüli felmondást a másik féllel személyes 
kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott küldemény útján kell közölni.

IX.3.3. Közös megegyezés:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést közös megegyezéssel a jövőre 
nézve bármikor megszüntethetik.

X. A szerződés módosítására vonatkozó szabályok

X.1. Jelen szerződés - amennyiben a módosítás feltételei fennállnak - csak írásban, mindkét 
fél által cégszerűen aláírt módon módosítható. 

XI. A záró rendelkezések

XI.1. A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre, s Báránd 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba. Felek rögzítik, 
hogy a hatályba lépés napja a Képviselő-testület elfogadó határozata.

XI.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Ingatlan helyszínrajza, valamint 
a pályázati forrásra vonatkozó adatok.
Amennyiben ezen mellékletek és jelen szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a jelen 
szerződésben foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni.

XI.3.  Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  a  vitás  kérdésekben  törekednek  a  peren  kívüli 
megegyezésre.  Amennyiben  az  nem vezet  eredményre,  úgy  a  pertárgy értékétől  függően 
kikötik az Ingatlan fekvése szerinti rendes Bíróság illetékességét.

XI.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

XI.5. Szerződő felek jelen szerződést, 5 (öt) példányban elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Báránd, 2015. december 09.

Báránd Községi Önkormányzat
Dr. Kovács Miklós polgármester 

Üzemeltetésbe Adó

Vapex Trade Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Vágó Viktor ügyvezető
Üzemeltető

Ellenjegyzi:

Dr. Kiss Gyula jegyző
Báránd Községi Önkormányzat

3. napirendi pont



2016. évi bérleti, szolgáltatási, térítési díjak

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondja, hogy a 2016. évre vonatkozó bérleti díjakat meg 
kell állapítani. A díjemelés mértéke az inflációval megegyező mértékű minimálás növekedést 
fog jelenteni. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Nem látja a flabelos árait?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Belekerül a flabelos, valamint a Makráné féle üzlet kihúzásra kerül. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek még 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:

160/2015.(XII.18.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
előterjesztésben szereplő 2016.évi bérleti, szolgáltatási, térítési 
díjakat az alábbiak szerint (Áfa nélküli összegekkel) fogadja el:

Megnevezés 2016  évi díjak 
(alap)

1. Üdülési díj
-önk. dolg.          969
-14 éven al.     552        
- e.felnőtt       1.428
- e.14 éven a.        552        
- csop.gy.üd.          969
2.Konyha
-konyha+eb.    29.235
3. Műv.Ház
- term bérl.       7.195
-zárt rend.     21.865
-sörp,ülőke        508
-székszok.      305
-tányérok        508
-más.CD-re          305
-fax,          305
-spirálozás          305
-laminálás            103
-gépelés          202
-fénym A/4            13
-fénym. A/3            25
-nyomt.            45
nyomt.színes          103
Flabelos:
-10 perc 323



-10x10 p. két hetes bérlet
-10x20 p. két hetes bérlet
-Havi 10 p. korlátlan 
-Havi 20 p. korlátlan

2402
4480
4000
4803

4.E.bérl.díjak
-Karalyos J.  6.180
-Vígh     41.750
5.Lakbérek
Dr..Móri A     22.770
6. Garázsdíj       4.605
7.Fax         387
8.Rekort.p.
 -csapat 3.530
-egyéni 1.760

Ellátottak Étkezés Nyersa 
2016

Rezsi 2016

Ovoda: 

tízórai 66
ebéd 166
uzsonna 66

Összesen:  298

Iskola alsó tag. 

tízórai 83
ebéd 186
uzsonna 75

Összesen:  344

Iskola felső tag. 

tízórai 95

ebéd

277

uzsonna 75
Összesen:  447

Felnőtt étkezés

tízórai 106 64
ebéd 365 218
uzsonna 70 42

Összesen:  541 324

Felnőtt int.dolg ebéd 365 218
Szoc.étk ebéd 320 192
Bölcsőde 4 x étk. 322

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



4. napirendi pont
Szociális ellátásokhoz kapcsolódó rendeletmódosítás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy ami indokolja  a módosítást  az,  hogy december 31-ig fogadtak el  minden 
egyes ellátást.  Figyelemmel arra,  hogy áprilisra datálható a költségvetésnek az elfogadása, 
hosszabbítsák meg a felülvizsgálatokkal kapcsolatos határidőt április 30-ig.
Erdős Zsolt képviselő
Elmondta, hogy a Szociális Bizottság is egyetértett ezzel a módosítási javaslattal.   
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el. 

Megkérdezi ki az aki elfogadja a rendelet módosítást ebben a formában?
A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

21/2015.(XII.18.)   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet

a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló

4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 16.§ (4) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:
„(4)  Nem  állapítható  meg  települesi  támogatás  annak  az  aktív  korú  szemelynek,  aki 
álláskeresőkee nt,  munkanelkülikent  a  munkahely  kereses  celjából  nem működik  együtt  a 
Püspökladányi  Járási  Kormaá nyhivatal  Munkauügyi  Kozpontjával  es  adott  esetben  a 
TÁMASZ Szociális Alapellátási Központtal.”

2.§
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendelete az alábbi 17/A.§-szal egészül ki:
„17/A.§ (1) A közüzemi díjtámogatásra való jogosultság felülvizsgálatát a jogkör gyakorlója, 
az ügyfél egyidejű tájékoztatása mellett elhalaszthatja. Az elhalasztás határnapjaként mindig 
konkrét napot kell megjelölni.
(2) A közüzemi támogatás felülvizsgálatának elhalasztása esetén a már megítélt támogatások 
folyósításának időtartama, automatikusan a felülvizsgálat új határnapjáig meghosszabbodik.



(3)  A  felülvizsgálatot  a  jogkör  gyakorlója,  a  tárgyévet  követő  év  önkormányzati 
költségvetésének elfogadását követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a tárgyévet követő év 
május  31.  napjáig  halaszthatja  el.  Az elhalasztásról  és  a  támogatás  továbbfolyósításáról  a 
jogkör gyakorlója hivatalból határoz. A határozatot a jogkör gyakorlója hivatalból megküldi 
minden érintett részére.
(4)  Amennyiben  a  közüzemi  támogatás  felülvizsgálatának  elhalasztására  sor  kerül,  az  új 
kérelmeket  folyamatosan el  kell  bírálni,  azzal,  hogy a december 31 és  a  felülvizsgálat  új 
határnapja  között  benyújtott  kérelmek  alapján  jogosultságot  csak  az  új  határnapig  lehet 
megállapítani  és  az  új  jogosultságot  a  megelőző  év  jogosultságaival  együtt  felül  kell 
vizsgálni.”

3.§
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendelete az alábbi 20/A.§-szal egészül ki:
„20/A.§  (1)  A közgyógyellátási  települési  támogatásra  való  jogosultság  felülvizsgálatát  a 
jogkör  gyakorlója,  az  ügyfél  egyidejű  tájékoztatása  mellett  elhalaszthatja.  Az  elhalasztás 
határnapjaként mindig konkrét napot kell megjelölni.
(2)  A közgyógyellátási  települési  támogatás  felülvizsgálatának  elhalasztása  esetén  a  már 
megítélt  támogatások  folyósításának  időtartama,  automatikusan  a  felülvizsgálat  új 
határnapjáig meghosszabbodik.
(3)  A  felülvizsgálatot  a  jogkör  gyakorlója,  a  tárgyévet  követő  év  önkormányzati 
költségvetésének elfogadását követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a tárgyévet követő év 
május  31.  napjáig  halaszthatja  el.  Az elhalasztásról  és  a  támogatás  továbbfolyósításáról  a 
jogkör gyakorlója hivatalból határoz. A határozatot a jogkör gyakorlója hivatalból megküldi 
minden érintett részére.
(4) Amennyiben a közgyógyellátási települési támogatás felülvizsgálatának elhalasztására sor 
kerül,  az  új  kérelmeket  folyamatosan  el  kell  bírálni,  azzal,  hogy  a  december  31  és  a 
felülvizsgálat  új  határnapja  között  benyújtott  kérelmek  alapján  jogosultságot  csak  az  új 
határnapig lehet megállapítani és az új jogosultságot a megelőző év jogosultságaival együtt 
felül kell vizsgálni.”

4.§
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 29.§ (3) bekezdése, az alábbiaknak megfelelően módosul:
„(3)  A  jogosultságot  megállapítani  a  tárgyév  december  31.  napjával  bezáróan  lehet.  A 
jogosultsági  idő a kérelem benyújtási  hónapjának első napjával  kezdődik.  A jogosultságot 
minden év december 31. napjáig felül kell vizsgálni.” 

5.§
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendelete az alábbi 29/A.§-szal egészül ki
„29/A.§  (1)  A  szociális  étkeztetéshez  kapcsolódó  települési  támogatásra  való  jogosultság 
felülvizsgálatát a jogkör gyakorlója, az ügyfél egyidejű tájékoztatása mellett elhalaszthatja. 
Az elhalasztás határnapjaként mindig konkrét napot kell megjelölni.
(2) A szociális étkeztetéshez kapcsolódó települési támogatás felülvizsgálatának elhalasztása 
esetén a már megítélt támogatások folyósításának időtartama, automatikusan a felülvizsgálat 
új határnapjáig meghosszabbodik.



(3)  A  felülvizsgálatot  a  jogkör  gyakorlója,  a  tárgyévet  követő  év  önkormányzati 
költségvetésének elfogadását követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a tárgyévet követő év 
május  31.  napjáig  halaszthatja  el.  Az elhalasztásról  és  a  támogatás  továbbfolyósításáról  a 
jogkör gyakorlója hivatalból határoz. A határozatot a jogkör gyakorlója hivatalból megküldi 
minden érintett részére.
(4) Amennyiben a szociális étkeztetéshez kapcsolódó települési támogatás felülvizsgálatának 
elhalasztására sor kerül, az új kérelmeket folyamatosan el kell bírálni, azzal, hogy a december 
31 és a felülvizsgálat új határnapja között benyújtott kérelmek alapján jogosultságot csak az új 
határnapig lehet megállapítani és az új jogosultságot a megelőző év jogosultságaival együtt 
felül kell vizsgálni.”

6.§
(1) Ez a rendelet kihirdetésének napján , azaz 2015. december 18. napján délután 14:00 órakor 

lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Báránd, 2015. december 18.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

Megkérdezi ki az aki elfogadja a felülvizsgálat elhalasztását április 30-ig?
A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

161/2015.(XII.18.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015. 
évben  megállapított  közüzemi  díjtámogatás,  közgyógyellátási 
települési  támogatás  és  a  szociális  étkeztetéshez  kapcsolódó 
települési  támogatás  tekintetében  szükségesnek  tartja  a 
felülvizsgálat elhalasztását.

Felkéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a 
szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  a  felülvizsgálatokat  az 
ügyfelek egyidejű értesítése mellett halassza el. A felülvizsgálat 
új határnapjaként 2016. április 30. napját határozza meg.

Felkéri  a  jegyzőt,  hogy 2016.  április  30.  napjáig,  a  szociális 
rendelet felülvizsgálatát készítse el. A felülvizsgálat terjedjen ki 
arra, hogy milyen módon lehet megoldani azt, hogy a települési 
támogatások  odaítélése  igazodjon  a  költségvetés 
megalkotásához.

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző



5. napirendi pont
A települési hulladékról szóló rendelet módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot s elmondta, hogy a jogszabályváltozások okán bevezetésre 
kerülnek a 60 és 80 literes gyűjtőedények, aminek a lehetőségét január 1-től a szolgáltatónak 
biztosítania kell. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérése, 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:

22/2015.(XII.18.)   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
7/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési  hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015. (IV.23.) önkormányzati  rendeletének 
12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:
„A közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítását szolgáló gyűjtőedények:

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

Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1a) bekezdése alapján a 
természetes személy ingatlanhasználó a részére a közszolgáltató által felajánlott 80 liter 
űrmértékű gyűjtőedény, illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó 
természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény igénybe vételével 
kívánja a települési hulladék gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét teljesíteni, ezt az 
ingatlanhasználó a Korm. rendelet szerinti egyedi azonosító jellel megjelölt 120 literes 
gyűjtőedény használatával teheti meg. 
Ha az arra jogosult ingatlanhasználó a 60, illetve 80 liter űrmértékű gyűjtőedényeknek 
megfelelő szolgáltatást választja, az ingatlanhasználót nem 120 literes, hanem 60, illetve 80 
literes gyűjtőedény használata után terheli díjfizetési kötelezettség. Az önkormányzat az 
egyedüli és életvitelszerű ingatlanhasználatot igazolja, amennyiben az ingatlanhasználó az 
adott címen lévő ingatlanban kizárólag egyedül él és ott más személy sem bejelentett 
lakóhellyel sem tartózkodási hellyel nem rendelkezik.”



2. §

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési  hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015. (IV.23.) önkormányzati  rendeletének 
12. § (3) bekezdése helyébe az alábbiak szerint módosul
„A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a)  120  literes  gyűjtőedény  esetében  legfeljebb  25  kg,  azonban  a  60  liter  űrmértékű 
szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 12 kg, a 80 liter űrmértékű szolgáltatás 
igénybe vétele esetében legfeljebb 17 kg,

b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,
d)  szolgáltató  emblémájával  jelzett  zsák  esetén  olyan  mennyiség,  hogy  a  zsák  szája 

beköthető legyen.”
3. §

A rendelet 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki.
Az ingatlanhasználó az ingatlanban élők számától függően az alábbi űrmérték után fizeti a 
szolgáltatási díjat:
- 1 fő esetén legalább 60 liter
- 2 fő esetén legalább 80 liter
- 3 fő és további személyek esetében 120 liter

4. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Báránd, 2015. december 18.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző



6. napirendi pont

Dr. Kiss Gyula jegyző
Előterjesztette a napirendi pontot. 

Kiss Gyuláné képviselő elhagyta a termet.

Elmondta,  hogy  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  felülvizsgálta  a  rendeletet.  A 
rendeletmódosítás  formai  jellegű,  mellyel  az  előterjesztésben  megfogalmazott 
kötelezettségnek  tesznek eleget.  A módosítás  azért  formális,  mert  a  költségvetés  összegei 
tartalmazzák a tételre biztosított fedezetet. Az összeg tervezése már megtörtént a költségvetés 
megalkotásakor. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

23/2015.(XII.18.)   rendelet:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

23/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet
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-testületének  az  önkormányzat  és  intézményei 
2015.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2015  (II.25.)  önkormányzati  rendeletének  3.§  (3) 
bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:
„(3)  A  Képviselő-testület  a  köztisztviselői  illetményalapot  a  költségvetési  törvényben 
meghatározott  38.650.-Ft-ban,  a  cafetéria  juttatás  200.000.-Ft-ban,  a  Bárándi  Közös 
Önkormányzati  Hivatal  székhelytelepülésén  a  köztisztviselők  részére  az  önkormányzat 
hivatalának  köztisztviselői  közszolgálati  jogviszonyának  egyes  kérdéseiről  szóló  6/2001.
(X.29.)  számú  rendeletében  meghatározottak  szerint  az  illetménykiegészítést  10%-ban 
állapítja meg.”

2.§
(1) Ez a rendelet kihirdetésének napján , azaz 2015. december 18. napján délután 14:00 órakor 

lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Báránd, 2015. december 18.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula



polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:
Dr. Kiss Gyula
jegyző

Kiss Gyuláné képviselő visszajött a terembe.

7. napirendi pont
A Képviselő- testület 2016. évi munkaterve

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a 2016. évi munkatervet. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Javasolja a háziorvosi beszámolót és az ügyeleti beszámolót összerakni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást 
rendelt el a módosítás figyelembe vételével. 

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

162/2015.(XII.18.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre 
vonatkozó  éves  munkatervét  a  mellékletben  foglaltaknak 
valamint a módosításoknak megfelelően fogadja el.

Melléklet:
Báránd Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének
2016. évi munkaterve

Báránd  Község  Önkormányzatának Szervezeti-  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  2/2015.
(II.10.)  számú önkormányzati  rendeletben foglaltak szerint Báránd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete évente legalább hat ülést tart.
A munkaterv szerinti  testületi  – ülések minden hónap harmadik hetében, csütörtökön 9:00 
órától kerülnek megtartásra.
Az  ülések  helye:  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Tanács  terme.  (4161  Báránd, 
Kossuth tér 1.)
A képviselő –testület július hónapban ülést nem tart.
Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol a 
két ülés között történt fontosabb intézkedésekről és eseményekről.
A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról.

2016.

JANUÁR



1) 2016. évi költségvetés előkészítő tárgyalása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2) Helyi adópolitika áttekintése
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

3) Helyi adók mértékének megállapítása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

FEBRUÁR

1) 2016. évi költségvetés elfogadása, rendeletalkotás
Előterjesztő: Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

2) Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatási tapasztalatokról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

MÁRCIUS

1) Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 

2) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző

3) Pályázati lehetőségek áttekintése
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

ÁPRILIS

1) Beszámoló  az  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról, 
zárszámadás
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2) Beszámoló  a  2015.  évi  ellenőrzési 
tapasztalatokról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Belső ellenőr

3) Beszámoló a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előterjesztő: Dr. Kiss Gyula jegyző

MÁJUS

1) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a 2015. év értékelése
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: körzeti megbízott

2) Beszámoló a Polgárőrség 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Bárándi Polgárőrség képviselője

3) Beszámoló:
a. a TÁMASZ 2015. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester



Meghívott: TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője
b. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár vezetője

c. Orvosi Ügyelet 2015. évi működéséről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője

d. Háziorvosi beszámolók a település egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző
Meghívott: Az egyes körzetek háziorvosai és a fogorvos

JÚNIUS

1) Beszámoló az Óvoda 2015. évi működéséről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Meghívott: Bárándi Napsugár Óvoda vezetője

AUGUSZTUS

4) Tájékoztató  az  Önkormányzatot,  illetve  intézményeit  érintő 
jogszabályváltozásokról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

5) Polgármesteri beszámoló
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

SZEPTEMBER

1) Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2) Beszámoló  az  önkormányzat  és  intézményei  2016.  évi  költségvetése  I.  félévi 
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Meghívott: könyvvizsgáló

6) Beszámoló  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  második  negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

OKTÓBER

1) Belső ellenőrzési feladatok meghatározása 2016. évre
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

NOVEMBER

1) Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság



Meghívott: könyvvizsgáló
2) Az  Önkormányzat  és  intézményei  2016.  évi  költségvetése  III.  negyedéves 

végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Meghívott: könyvvizsgáló

3) Beszámoló  a  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  harmadik  negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

DECEMBER

1) 2017. évi bérleti, használati díjak meghatározása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

2) 2017. évi munkaterv előkészítése
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

3) 2017. évi közszolgáltatási díjak meghatározása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

8. napirendi pont
Különfélék

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta, hogy Dr. Erdelics-Grünstein Judit rendelési idő változtatást jelentett be két napon 
és egy helyettesítést. A testületnek ezt jóvá kell hagynia, tudomásul venni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolta,  hogy hatalmazzák  meg jegyző  urat,  hogy ezeket  hagyja  jóvá  amennyiben  nem 
hosszabb időt vesz igénybe.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek még 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:

163/2015.(XII.18.)   KT határozat:  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul 
veszi  a  Báránd  2-es  számú  körzetet  érintő,  Dr.  Erdelics-
Grünstein Judit által bejelentett, eseti rendelési idő változtatást.

Felhatalmazza a Dr. Kiss Gyula jegyzőt a háziorvosi körzeteket 
érintő,  eseti,  egy  hónapos  intervallumot  nem  meghaladó 
rendelési  idő  változások,  Báránd  Községi  Önkormányzat 
képviseletében  történő  tudomásul  vételére.  A  rendelési  idő 
változtatások  tekintetében  figyelemmel  kell  arra  lenni,  hogy 
nem  jelenthetnek  változtatást  a  feladat-ellátási  szerződésben 
vállalt  napi  rendelési  idő  és  rendelkezésre  állási  idő 
tekintetében. Az ilyen változást jelentő módosítások, továbbra 



is  a  Képviselő-testület  hatáskörébe  tartoznak,  a 
szerződésmódosítással járó módosításokkal együtt.

Határidő: Folyamatosan
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Korábban önkormányzati hiteleket többen igényeltek. Hogyan áll ezeknek a visszafizetése? 
Fizetik-e rendesen vissza?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Vannak tartozások, letiltások is vannak. Nagy része sorban álló tételek. Összeget nem tud 
mondani, következő testületi ülésre összegzést készítenek.

Nyílt ülés keretében további hozzászólás nem hangzott el. Dr. Kovács Miklós polgármester az 
ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Majoros Csaba
képviselő
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