
BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4161 Báránd Kossuth tér 1.

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

______________________________________________________________________

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 01-én megtartott

rendkívüli nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

1/2016.(II.01.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

2/2016.(II.01.)   KT határozat:   A jelen ülés napirendjéről 

3/2016.(II.01.)   KT határozat:   Az  Európai  Unió  által  meghatározott  kötelező 
betelepítési  kvóta  elutasítása  tárgyában 
állásfoglalás elfogadásáról.

4/2016.(II.01.)   KT határozat:   A polgármester szabadságolási terve

5/2016.(II.01.)   KT határozat:   RNÖ  együttműködési  megállapodás 
felülvizsgálata

6/2016.(II.01.)   KT határozat:   A  Hadú-Bihari  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt. 
vagyonával kapcsolatos döntéshozatal 

7/2016.(II.01.)   KT határozat:   A  Hadú-Bihari  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt. 
vagyonával kapcsolatos döntéshozatal 

8/2016.(II.01.)   KT határozat:   A  Hadú-Bihari  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt. 
vagyonával kapcsolatos döntéshozatal 

1/2016.(II.01) rendelet  :  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  1/2016.  (II.01)  önkormányzati 
rendelete  a  köztemető  használatának 
rendjéről  szóló  10/2007.(V.23)  KT  számú 
rendelet módosításáról

2/2016.(II.01) rendelet  :   Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  2/2016.  (II.01.)  önkormányzati 
rendelete a mezei őrszolgálatról 1/2013.(I.29.) 
KT számú rendelet módosításáról

mailto:barandhivatal@gmail.com


3/2016.(II.01) rendelet  :   Báránd  Községi  Önkormányzat 
Képviselőtestületének  3/2016.(II.01.) 
önkormányzati  rendelete  a  közterület-
felügyeleti  feladatok  Bárándi  Közös 
önkormányzati  Hivatalon  belül,  közterület 
felügyelővel történő ellátásáról

9/2016.(II.01.)   KT határozat:   Rendeletalkotás közterület felügyeletről

J e g y z ő k ö n y v



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2016. február 01-i rendkívüli  nyílt  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
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:
Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 7 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Ulveczki 
Lajosné képviselő következik.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A  testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő 
határozatot:

1/2016.(II.01.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Ulveczki 
Lajosné képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.
Erdős Zsolt képviselő:
Elmondta, hogy a betelepítési kvótával kapcsolatosan lesz egy kiegészítési javaslata és jelzi, 
hogy 10 órakor el kell mennie, mert megy dolgozni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Javasolta,  hogy  a  különfélék  napirendből  kerüljön  elnapolásra  a  védőnőkkel  kapcsolatos 
előterjesztés. 
A szavazáson jelen volt 7 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  7  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:



2/2016.(II.01.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési 

kvóta elutasítása tárgyában állásfoglalás elfogadásáról.
2. A polgármester szabadságolási terve
3. RNÖ együttműködési megállapodás felülvizsgálata
4. A Hadú-Bihari  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt.  vagyonával 

kapcsolatos döntéshozatal 
5. A köztemetés új díjszabása, Báránd Községi Önkormányzat 

10/2007.(V.23.) KT számú rendeletének módosítása
6. Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő–testületének  a 

mezei őrszolgálatról 1/2013.(I.29.) KT számú rendeletének 
módosítása

7. Rendeletalkotás közterület felügyeletről
8. Különfélék

1. napirendi pont
Az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában 
állásfoglalás elfogadásáról.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  hogy  sok  mindent  ehhez  nem  szeretne 
hozzáfűzni. A sajtó, a média nap, mint nap erről szól. Átadta a szót Erdős Zsolt képviselőnek.
Erdős Zsolt képviselő:
Elmondta,  hogy abszolút  támogatandó  a  kormánynak ez  a  fajta  kezdeményezése,  de  úgy 
gondolja kiegészítésre szorul. Hiányolja azt, hogy nincs állásfoglalás a visszatoloncolás útján 
befogadott migránsokra.
Az alábbi kiegészítéseket javasolta:

„Báránd  Község  Önkormányzata  elutasítja  a  kötelező  betelepítési  kvótát,  valamint 
visszatoloncolás révén hazánk területére migránsok befogadását,”

„A kötelező betelepítési kvóta csak úgy, mint a visszatoloncolás jogtalan,”

„A kvóta  és a visszatoloncolás  veszélyezteti mindennapjaink biztonságát, növeli a bűnözés 
kockázatát és a terrorveszélyt, kiszámíthatatlan következményekkel járhat.”

Végére önálló bekezdést is javasolt:

Báránd Községi Önkormányzat nem támogatja idegenrendészeti objektum (állomás, hot spot, 
stb.)  létesítését  közigazgatási  területén  és  egyben  elutasítja,  hogy  harmadik  országbeli 
állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen közfoglalkoztatási programokban. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezte, hogy a kvótában a visszatoloncolás is benne van-e?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleménye szerint a visszatoloncolás visszautasítása azért visszás, mert arról az egyezmény 
szól. A visszatoloncolás nem a kvótarendszer része, hanem egy Európai Uniós jog. Be kell 
fogadni  a  visszatoloncoltakat.  Az  erre  vonatkozó  jogszabályozás  már  régóta  része  a 
jogrendszernek. 
Erdős Zsolt képviselő:
Mi értelme van akkor az egésznek? Előbb utóbb úgy is meg fognak itt jelenni. 



 foglaltak  valamint  a  vonatkozó  jogszabályok  figyelembe 
vételével fogadja el.

Felhatalmazza  a  jegyzőt  és  az  alpolgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné alpolgármester 

2. napirendi pont
RNÖ együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a kisebbségi önkormányzat elnöke sajnos 
nem tudott eljönni. Jegyző úrral  történt előzetes megbeszélés alapján úgy állapodtak meg, 
hogy az előző évi megállapodást változatlan formában, amennyiben a Képviselő testület is 
jóváhagyja, elfogadják. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Javasolta a megállapodás kerüljön záradékolásra az azt elfogadó illetve hatályban fenntartó 
határozatok számával.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Halotta,  hogy  panaszkodott  az  RNÖ  elnök  hogy  nem  kap  meghívót  képviselő-  testületi 
ülésekre.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A meghívó kiküldésében adminisztratív és technikai hibák voltak. Az Elnök Úr először szólt 
majd a hibát megpróbálták kiküszöbölni, de valami továbbra sem működött de ezt az Elnök 
Úr nem jelezte.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  hozzászólása,  kérdése.  Miután  nem  volt, 
szavazást rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

5/2016.(II.01.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete,  185/2014.
(XII.05.) KT határozatával jóváhagyott, a Báránd Község Roma 
Nemzetiségi  Önkormányzat  Képviselő-testületével  kötött 
együttműködési  megállapodását,  változatlan  formában, 
hatályában fenntartja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  megállapodás 
aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző



3. napirendi pont
A Hadú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. vagyonával kapcsolatos döntéshozatal 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy eljutott a végelszámolás abba a fázisába 
hogy  a  vagyonértékesítéseket  megkezdjék.  Az  összes  ingó  és  ingatlan  vagyontárgyat 
meghirdették egy tulajdonosi körön belüli  árverésre.  Ez odáig fajult,  hogy külső cégek is 
elkezdtek licitálni a vagyonra. A TRV jelezte, hogy amennyiben ezek az eszközök nem hozzá 
fognak kerülni, az az ellátás biztonságát veszélyeztetni fogja. A vízmű közgyűlés hozott egy 
olyan határozatot hogy külön az ingatlanokat és külön az ingóságokat felajánlja megvételre a 
TRV-nek.  A  kilépett  és  debreceni  vízműhöz  csatlakozott  települések  bekerülési  értéken 
elvitték az oda tartozó dolgokat, amelyek az ingatlan becslésben szerepeltek. Ezt követően a 
TRV panaszolta, hogy miért nem azon az áron veheti meg ami a becslésben szerepel, miért 
kell licitálni rá. Ekkor úgy döntött a közgyűlés, hogy leállítja a licitet és megkéri a TRV –t 
hogy nyilatkozzon, hogy milyen formában szeretné megvenni. A TRV –nek nincs pénze, hogy 
megvásárolja. A tulajdonosi közösség úgy gondolta, hogy a 42 településen ne akadozzon az 
ellátás  az  ingóságokat  és  a  kisebb  értékű  eszközöket  eladja  a  TRV  –nek.  Az  általános 
állásfoglalása az volt a közgyűlésnek, ha már a debreceni vízmű elvitte a dolgait azon az 
értéken ami meg volt határozva és ő adott rá árajánlatot, akkor a TRV is ezt tegye. Javasolja,  
hogy a határozati javaslatban lévő három érték kerüljön elfogadásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  hozzászólása,  kérdése.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

6/2016.(II.01.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy Báránd Községi Önkormányzat (részvényes) 
képviseletében  Dr.  Kovács  Miklós  polgármestert a  Hajdú 
Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” tulajdonában lévő, a 
Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zrt.  részére  megvásárlásra 
felajánlott  szerszámok  és  gépjárművek,  értékesítésével 
kapcsolatos,  közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében: 
az  1/2016.  (II.05.)  Zrt.  HATÁROZATI  JAVASLAT 
tekintetében  a  következők  szerinti  szavazásra  hatalmazza 
fel:

A  Hajdú  –  Bihari  Önkormányzatok  Vízmű 
Zrt.”v.a”  tulajdonát  képező  megvásárlásra 
felajánlott  gépjárműveket  a  TRV  Zrt.  egyben 
kívánja megvásárolni. 51.775.952, Ft-os ajánlatot 
adott  azzal,  hogy  a  vétel  feltétele,  a  lízingelt 
(hitelszerződéses)  járművek  esetén  kéri  előbb  a 
HBÖV Zrt.”v.a” tulajdonviszonyokat rendezze.  A 
hitelintézetnek kifizetendő összeg 3.797.300Ft 
Vásárlás  esetén  a  fizetési  ütemezés:  I.  részlet 
2016.01.31-ig,  II.  részlet  2016.02.28-ig  kerül 
kifizetésre.



A közgyűlés  megbízza  a  végelszámolót,  hogy  a 
fenti összegért értékesítse a gépjárműveket 

IGEN   / NEM

(A kívánt rész aláhúzandó.)

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

7/2016.(II.01.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy Báránd Községi Önkormányzat (részvényes) 
képviseletében  Dr.  Kovács  Miklós  polgármestert a  Hajdú 
Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” tulajdonában lévő, a 
Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zrt.  részére  megvásárlásra 
felajánlott  szerszámok  és  gépjárművek,  értékesítésével 
kapcsolatos, közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében: a 
2/2016. (II.05.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT tekintetében 
a következők szerinti szavazásra hatalmazza fel:

A  Hajdú  –  Bihari  Önkormányzatok  Vízmű 
Zrt.”v.a” tulajdonát képező az 5806 db ingóságot 
(telepeken  lévő  szerszámot)  ajánlott  fel  a  TRV 
Zrt-nek  megvásárlásra  értékbecslésnek 
megfelelően  14.455.150,  Ft  összegért.  A TRV 
Zrt.  az  5806  db  ingóság  helyett  a  labor  által 
használt ingóságokat (szerszámokat) kivéve nettó 
11.000.000,  Ft kínált.  Azzal  hogy a  labor  által 
használt  ingóságokat  külön  ajánlattal  kívánja 
megvásárolni.
Fizetési  ütemezés  I.  részlet  2016.03.31-ig,  II. 
részlet 2016.04.30-ig kerül kifizetésre
A közgyűlés megbízza a végelszámolót, hogy a 
fenti összegért értékesítse a fenti ingóságokat.

IGEN   / NEM

 (A kívánt rész aláhúzandó.)

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

8/2016.(II.01.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy Báránd Községi Önkormányzat (részvényes) 



képviseletében  Dr.  Kovács  Miklós  polgármestert a  Hajdú 
Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” tulajdonában lévő, a 
Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zrt.  részére  megvásárlásra 
felajánlott  szerszámok  és  gépjárművek,  értékesítésével 
kapcsolatos, közgyűlés megtartása nélküli szavazás keretében: a 
3/2016. (II.05.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT tekintetében 
a következők szerinti szavazásra hatalmazza fel:

A  Hajdú  –  Bihari  Önkormányzatok  Vízmű 
Zrt.”v.a”  tulajdonát  képező  ingóságok  közül  a 
laboratórium  tárgyi  eszközök  és  szerszámok 
vonatkozásában a TRV Zrt vételi ajánlata összesen 
nettó 25.359.079, Ft-ot kínált.
Fizetési  ütemezés  I.  részlet  2016.03.31-ig,  II. 
részlet 2016.04.30-ig kerül kifizetésre
A közgyűlés  megbízza  a  végelszámolót,  hogy  a 
fenti  összegért  értékesítse  a  labor  használatával 
kapcsolatos ingóságokat.

IGEN   / NEM

 (A kívánt rész aláhúzandó.)

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós

4. napirendi pont
A köztemetés új díjszabása, Báránd Községi Önkormányzat 10/2007.(V.23.) KT számú 
rendeletének módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  hogy  a  városüzemeltetőség  szeretné,  ha  a 
köztemetéssel kapcsolatos koporsós és hamvasztásos temetés árát megemelnénk, amire 10 éve 
nem került sor. Valamint 10 % -al szeretnék megemelni a temetések árát, mivel 2010 óta nem 
volt áremelés. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta, hogy a városüzemeltető még nem küldte át az új árakat ezért nem került bele a 
rendelet tervezetbe. Jelenleg a köztemetés költségének módosítását fogadják el. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  hozzászólása,  kérdése.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

1/2016.(II.01.)   rendelet:  



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II.1) önkormányzati rendelete

a köztemető használatának rendjéről szóló 
10/2007.(V.23) KT számú rendelet módosításáról

Báránd  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a  temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló 
1999.  évi  XLIII.  törvény 6.  §  (4)  bekezdésének-,  41.  §  (3)  bekezdésének  és  42.  §-ának 
felhatalmazása  alapján,  valamint  annak  végrehajtására  kiadott  145/1999.  (  X.  1.  )  Korm. 
rendeletben foglaltakra figyelemmel, 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 köztemető használatának rendjéről 
szóló  10/2007.(V.23)  KT számú  rendeletének  „1.  számú  mellékelte”  az  alábbiak  szerint 
kiegészül.

- Köztemetés: koporsós temetés: 150.000.-Ft-ot / hamvasztásos temetés: 130.000.-Ft-ot

2.§
(1) A jelen rendelet 2016. február 2. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon 
hatályát veszíti.

(2) Jelen rendeletet a jegyző a helyben szokásos módon hirdeti ki.

Báránd, 2016. február 1.

Dr. Kovács Miklós                                             Dr. Kiss Gyula
   polgármester              jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:
Dr. Kiss Gyula

jegyző

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

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadta a szót jegyző úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta, hogy minden évben meg szokták tenni ezt a rendeletmódosítást, amire azért van 
szükség, hogy az új díjakat ki tudják vetni. Eddig minden évben ugyanennyi díjat vetettek ki. 
Decemberben eldöntötte a testület, hogy szeretné a mezőőrséget fenntartani.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleménye, hogy nem szükséges az emelés. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte,  hogy az egy nagyobb nem fizetővel  kapcsolatosan  alakult-e  valami,  mert  a 
decemberi ülésen abban maradtak, hogy felszólítást kap az illető. 
Dr. Kiss Gyula jegyző



Elmondta,  hogy  akkor  azt  beszélték,  hogy  megvárják  az  új  tétel  meghatározást  és  azt 
követően küldik ki a felszólító levelet. Mindenki tájékoztatva lesz az elmaradásokról. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  hozzászólása,  kérdése.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

2/2016.(II.01.)   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.1.) önkormányzati rendelete

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

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

1.§

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

„(3) A mezőőri járulék mértéke 2013-ben hektáronként 700 Ft/év.
A mezőőri járulék mértéke 2014-ben hektáronként 700 Ft/év.
A mezőőri járulék mértéke 2015-ben hektáronként 700 Ft/év
A mezőőri járulék mértéke 2016-ben hektáronként 700 Ft/év”

2.§

Ez a rendelet 2016. február 2. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. A 
rendelet kihirdetésétől a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Báránd, 2016. február 1.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:
Dr. Kiss Gyula
jegyző

6. napirendi pont
Rendeletalkotás közterület felügyeletről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a kamrarendszer üzemeltetésében kizárólag 
három szerv  járhat  el:  a  rendőrség,  a  polgárőrség  és  a  közterület  felügyelő.  A rendőrség 
várhatóan nem veszi át figyelemmel arra, hogy a meglévő püspökladányi rendszert is figyelik 
és karbantartják, együttműködést nem kötnek rá.  Első körben arra gondoltak, hogy közterület 
felügyelőt állítanak ki és egy köztisztviselőt osztott munkakörben egy órás megbízással erre 
alkalmaznak,  de  kiderült,  hogy ez  az  út  nehezen  járható,  mivela  közterület  felügyelőnek 
rendvédelmi  illetve  közszolgálati  képesítéssel  kell  rendelkeznie  és  ilyen  személy  nincs 



nálunk. A beiskolázását egy OKJ-s tanfolyammal meg lehet oldani, ami körülbelül 250.000.- 
Ft  –ot  jelent.   A polgárőrséggel  egy együttműködési  megállapodás  keretein  belül  oldanák 
meg.  Mivel  oda  is  végzettség  kell,  ezért  jegyző  úrral  belépnek  a  polgárőrségbe.  A 
kamerarendszert hivatalos indokkal lehet használni, amiről betekintési naplót nyilvántartást 
kell vezetni, adatjelentéseket kell teljesíteni. 

Erdős Zsolt képviselő távozott az ülésről.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  hozzászólása,  kérdése.  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:

3/2016.(II.01.)   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeleti feladatok Bárándi Közös önkormányzati Hivatalon belül, 
közterület felügyelővel történő ellátásáról

Báránd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közterület – felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § Báránd Községi Önkormányzat vállalja a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvényben és a vonatkozó más jogszabályokban meghatározott feladatokon túl, a településen 
kiépített térfigyelő kamerarendszer üzemeltetését.

2. § Az 1.§-ban meghatározott feladatokat Báránd Községi Önkormányzat a Bárándi Közös 
Önkormányzati Hivatalban alkalmazott közterület felügyelő alkalmazásával látja el 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelenrendeletet a jegyző a helyben szokásos módon hirdeti ki.

Báránd, 2016. február 1.

    Dr. Kovács Miklós                                                        Dr. Kiss Gyula
polgármester  jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

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

9/2016.(II.01.) KT határozat



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy  a  község  területén  közterület  felügyeletet  hoz  létre  a 
Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Hivatali  szervezetén 
belül  egy  köztisztviselő  közterület  felügyelői  feladatokkal 
történő megbízásával.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések  megtételére,  különös  tekintettel  a  szükséges 
megállapodások megkötésére, szabályzatok megalkotására és az 
érintett köztisztviselő beiskolázására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

 Dr. Kiss Gyula Jegyző

7. napirendi pont
Különfélék

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezte, hogy az idén várható-e útfelújítással kapcsolatos pályázat.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatta, hogy belterületi utakra tudomása szerint nem!
Koroknai Béla Sándor képviselő
Elmondta  a  Múltunk Házával  kapcsolatosan,  hogy 2018-ban  a  katolikus  egyházzal  kötött 
szerződés  lejár.  2017.  júniusától  felmondhatja  az  egyház.  El  kellene  benne  indulni, 
amennyiben van tovább értelme bérelni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolta, hogy az egyházat írásban meg kell keresni és egyeztetni velük. 10 éves további 
bérlet kikötése a szerződésben. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Javasolta, hogy a költségvetés tervezésekor el kell gondolkodni azon, hogy a Múltunk Háza 
falára  kamerarendszert  telepítsenek,  mivel  véleménye  szerint  az  ott  őrzött  értékek  ezt 
indokoltá teszik. 
Ulveczki Lajosné képviselő
Megkérdezte van-e tervben útfelújítás, mert a Szabadság utca Rákóczi utca egyes részei már 
járhatatlanok. 
Szociális otthon béliek keresték meg azzal, hogy sok esetben járhatatlan az arra vezető út sok 
esetben Budaházy Áron gépeire panaszkodnak, mert a legtöbbet ő jár arra.
Az Inci büfénél kivágtak nyárfákat, kaptak- e erre engedélyt.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A fakivágás jegyző engedély köteles, amennyiben közterületen volt, jegyző úr megnézi. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Tőle  nem kértek  fakivágásra  engedélyt,  de  tudomása  szerint  nem közterületen  lévő fákat 
vágtak ki. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy az utakat megpróbálják tavasszal helyre állítani. A Szabadság u. és Rákóczi u. 
sarkán  viszont  gázvezetéket  akarnak  kiépíteni  rövid  időn  belül,  azt  addig  nem  érdemes 
helyreállítani, valamint a Hunyadi utcát is fel akarják vágni a 42-estől a régi gyógyszertárig. A 
Szabadság u. sportpálya felőli része és a Dózsa u. és Rákóczi u. sarkát is mindenképp helyre 



kell állítani. Márciusban jön vissza a Keviép utcákat helyreállítani, érdemes megkérdezni őket 
ezeket a szakaszokat mennyiért csinálnák meg. 
Ulveczki Lajosné képviselő
Megkérdezi,  hogy járda felújításokra,  valamint  a 2.  körzet rendelőjének felújítására lesz-e 
lehetőség? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Márciustól lesz járdafelújításra lehetőség, össze kell majd írni a járhatatlan szakaszokat. A 
rendelő  felújítása  is  tervben van,  csak  az  épület  osztatlan  közös  tulajdon,  van  benne egy 
magánszemély a gyógyszertár és ezért minden pályázatnál önerőt kell belerakni. Tervben van 
a fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés.  
Koroknai Béla Sándor képviselő
Nagyon zavarja,  amikor  emberek butasága  miatt  mennek tönkre  épületek.  A rendelőnél  a 
bicikli folyton a falhoz van támasztva, a cigit a falban nyomják el, emiatt nagy lyukak vannak 
benne. Több biciklitárolóra lenne szükség. 
Ulveczki Lajosné képviselő
Községháza pincéjének ablakait is ki kellene cserélni.
Kiss Gyuláné képviselő
Szennyvízberuházás  kapcsán  vannak  még  olyan  szakaszok  ahol  nem  történt  meg  a 
helyreállítás. Megkérdezi erre lesz-e még lehetőség?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem biztos, hogy már helyreállítják, időben kellett volna bejelenteni. Az ügyintézőt meg lehet 
keresni ezzel kapcsolatban. 
Kiss Gyuláné képviselő
Panaszkodtak neki, hogy a temetőben nehezen lehet közlekedni, útépítés van e tervben?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen van tervben, költségvetéskor beszélnek róla. 

Nyílt  ülés  keretében  további  hozzászólás  nem  hangzott  el,  így  Dr.  Kovács  Miklós 
polgármester az ülést bezárta.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Ulveczki Lajosné
képviselő
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