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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 11-én megtartott

rendes nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

              

10/2016.(II.11.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

11/2016.(II.11.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről 

12/2016.(II.11.)   KT határozat:   Báránd Községi Önkormányzat  Intézményeinek 
2016. éves költségvetése

4/2016.(II.11.) rendelet  :  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  4/2016.  (II.1.)  önkormányzati 
rendelete  a  köztemető  használatának 
rendjéről  szóló  10/2007.(V.23)  KT  számú 
rendelet módosításáról

13/2016.(II.11.)   KT határozat:   Kamerarendszer  üzemeltetésével  kapcsolatos 
döntéshozatal

5/2016.(II.11.) rendelet  :   Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  5/2016.  (II.11.)  önkormányzati 
rendelete  a  közterület-felügyeleti  térfigyelő 
rendszerről

14/2016.(II.11.)   KT határozat:   Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Társulás társulási megállapodás módosítása

15/2016.(II.11.)   KT határozat:   Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Társulás társulási megállapodás módosítása

16/2016.(II.11.)   KT határozat:  Egészségfejlesztési program véleményezése

17/2016.(II.11.)   KT határozat:  Földesi ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal

18/2016.(II.11.)   KT határozat:  TRV bérleti díjjal kapcsolatos döntéshozatal

19/2016.(II.11.)   KT határozat:  Közvilágítással kapcsolatos döntéshozatal

20/2016.(II.11.)   KT határozat:  Urnafal építésével kapcsolatos döntéshozatal

mailto:barandhivatal@gmail.com


21/2016.(II.11.)   KT határozat:  KKETTKK  –  56P  –  02  jelű 
„Büszkeségpontok” pályázat benyújtása

22/2016.(II.11.)   KT határozat:  Szilágyi Benjáminné kérelme



J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2016. február 11 -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)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 5 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Erdeiné 
Hákli Ildikó képviselő következik.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A  testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő 
határozatot:

10/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Erdeiné 
Hákli  Ildikó  képviselőt  választja  meg  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jelezte, hogy a különfélék napirenden belül lesz nyílt és egy zárt ülés keretében tárgyalandó 
előterjesztése. 

A szavazáson jelen volt 5 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  5  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:

11/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:



1. Báránd Községi Önkormányzat Intézményeinek 2016. éves 
költségvetése
2.  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a 
köztemető  használatának  rendjéről  szóló  10/2007.(V.23)  KT 
számú rendelet módosítása
3. Kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos döntéshozatal
4.  Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás 
társulási megállapodás módosítása
5. Különfélék

1. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Intézményeinek 2016. éves költségvetése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a költségvetés előtt az intézményekkel és a 
rendvédelmi szervekkel is volt egy egyeztetés. 
Úgy gondolta mielőtt a költségvetési koncepciót beterjesztik a Pénzügyi Bizottság felé, egy 
előzetes tervezetről beszélgetnének. 
Elmondta, hogy a működési bevételek vonatkozásában a térítési díjak, bérleti díjaknál egy 1,6 
% -os emelkedést terveztek. Ez a költségvetési főösszeget, a bevételi főösszeget 471,5 millió 
forintra datálja, a kiadási oldalon 2016 évre 496 millió forintnyi költségvetési főösszeg.
Erre az évre van sok olyan kötelezettségünk,  feladatunk,  amiket  el  kell  végezni  meg kell 
csinálni pl. a településrendezési terv, amit fel kell frissíteni. 
A sportcsarnokkal kapcsolatban elmondja, hogy a jövő héten szerződéskötésre fog sor kerülni, 
eredményessé vált az eljárás megvan a kivitelező. A tavalyi költségvetés tervezésekor is volt 
arról szó, hogy a megvalósítást követően a szükséges bútorzatokat, eszközöket nekünk kell 
biztosítani.  Erre  1,5  millió  forintot  terveztek  be  erre  az  évre.  A  szennyvízkezeléssel 
kapcsolatosan  is  vannak  plusz  kötelezettségek,  jelenleg  nem  fizetnek  a  településnek 
szennyvízdíjat,  a  lakosság  számára  ez  óriási  pozitívum  viszont  nekünk  negatívum.  Az 
üzemeltetésért  nem fizetünk, költséget viszont az energia költségeket az önkormányzatnak 
kell  kifizetnie,  ami  1  millió  –  1,5  millió  forintra  datálható.  Amennyiben  a  szennyvíz 
elvezetésével  és  kezelésével  kapcsolatos  közszolgáltatást,  a  közszolgáltató  a  rendes 
keretekben láthatja majd el, ezek a többletköltségek meg fognak szűnni. 
Minden egyes szakfeladat tekintetében van némi hiány, sok esetben a normatívák és bevételek 
nem  fedezik  a  kiadásainkat.  Elmondja,  hogy  volt  egy  intézményvezetői  értekezlet,  ahol 
minden intézményvezetőtől kért egy költségvetési tervet február 18-ig.  
Erdős Zsolt képviselő
Megkérdezte, hogy a 25 millió forint előre feltételezhető hiányon felül a polgármester úr által 
felsorolt tételek még tovább növelik a kiadásainkat?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egy  része  benne  van  már.  Szennyvíz,  településrendezési  terv  elkészítése,  kistornaterem 
felújításához 3 millió forint. 
Közmunka  vonatkozásában  tavaly  is  úgy  terveztek,  hogy  egy  10  %  -ot  a  programok 
megvalósításához hozzá kell  tenni.  Nincs 100 % -osan támogatott  közfoglalkoztatás mivel 
nem vagyunk már a leghátrányosabb helyzetű települések között, 10 % -ot kell hozzá rakni, 
ami 3,1 millió forint.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezte, hogy a konyha esetében is hiánnyal kell számolnunk?
Dr. Kiss Gyula jegyző



A vezetői  értekezleten  elhangzott,  hogy  mindenki  racionalizálja  a  szerződéseit  is.  Sok 
szerződés  van,  amit  felül  kell  vizsgálni,  az  élelmezésvezetőt  is  megkértük  arra,  hogy  a 
beszállítói szerződéseit vizsgálja meg.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
A nyersanyag  normát  kell  rendesen  követni.  Az  élelmiszer  beszerzés  23  millió  forintra 
csökkent. Ebbe nincsenek benne a mezőgazdasági programelemből beérkező pluszok és az 
állami  támogatásból  származó összegek.  Mindenkinek racionalizálni  kell  a  költségvetését, 
előirányzat szerint kell gazdálkodnia. 
Erdős Zsolt képviselő
A nyári gyermekétkeztetés nem fogja növelni a bevételi oldalt?
Dr. Kovács Miklós polgármester
De növeli, azonban a kiadást is.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A közös hivatalnál ez alapján, a kalkuláció alapján mínuszos a költségvetés viszont Tetétlen 
kiegészít közel 9 millióval, két ember normatívjával illetve a hivatali egységre fordított dologi 
kiadások összegével egyenesbe hozza a közös hivatal költségvetését. 
Erdős Zsolt képviselő
Közös hivatalnál önkormányzati kiegészítés összege hogy van megállapítva?
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Azon  ügyintézők  bérét  Tetétlen  fizet,  akiket  a  finanszírozott  létszámon  felül  a  település 
érdekében alkalmazunk, valamint ha szükséges Tetétlen Önkormányzata hozzájárul a dologi 
kiadásokhoz is.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az  orvosi  ügyelet  tekintetében  közel  2  millió  forintot  kell  kiegészíteni  mivel  a  feladat 
ellátására nincs normatíva. Civil szervezetekhez fűződően a kenyérfesztivál megvalósításához 
költséget  terveztek.  A sportegyesületnél  300.000 forint  szintén betervezésre került.  A nem 
lakóingatlan  használatánál  vannak  magasabb  összegek,  üzemeltetési  költségek  egyéb 
üzemeltetési szolgáltatások.
A közmunkaprogramhoz kapcsolódóan a 3,3 millió forint az útfenntartáshoz van betervezve, 
ezen felül a közmunkaprogramnak vannak költségei, természetesen bevétel oldalai is.  Ami 
nagyobb költség az elhullott  állatoknak a szolgáltató általi  elszállításának közel 1,5 millió 
forint a költsége, a kóbor ebek befogása is 100 ezres tételt tesz ki egy évben.     
A szociális  támogatások ugyanolyan mértékűek, mint 2015-ben. Majd a felosztásokat kell 
megbeszélni, mennyi pénzeszközt különítsenek el az egyes résztámogatásokra. 
Dr. Kiss Gyula jegyző 
A Szociális Oktatási és Kulturális bizottság sem használta fel a tavalyi évben a rendelkezésre 
álló  összeget  teljes  egészében.  A kétmillió  forintos  keret  terhére  közel  800  ezer  forint 
rendkívüli települési támogatást ítélt meg az arra rászorultaknak. Ehhez még a szociális tűzifa 
szállítási költsége jött hozzá, de így sem lépte túl a keretet. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  főösszegen  nem  fog  módosítani.  De  majd  azt  kell  eldönteni,  hogy  a  köztemetés, 
közgyógyellátás,  adósságszolgáltatás,  gyógyszerkártya,  illetve  a  tűzifához  kapcsolódóan 
valamint a rendkívüli települési támogatáshoz mekkora összegeket különítsünk el, de ahhoz 
irányadóak lesznek  a  2015-ös  év  számai.  A köztemetésen  kell  majd  emelni,  a  következő 
testületi ülések napirendjén. 
Erdős Zsolt képviselő
A főösszeg nagyságrendileg ugyanannyi, mint a tavaly évben?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Több egy kicsit. 
Dr. Kiss Gyula jegyző 



El kell gondolkozni azon. hogy hogyan fogjuk a szociális ellátó intézményünk által termelt 
negatívumot  finanszírozni.  Központi  támogatásból  nem  fizették  ki  a  Támasz  költségeit. 
Valamilyen  formában  megtaláljuk  azt,  hogy  lehet  az  egyéb  szociális  szolgáltatásokat 
finanszírozni a költségvetésből. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A szociális étkezéshez hozzájárulást, mint szociális támogatást az előző évben is a Támasz 
részére  utaltunk,  ez  működő  képes  volt.  Ez  1,5  millió  ft  összeget  tett  ki  2015-ben. 
Pénzmaradványnak ebben az évben is lennie kell, úgy gondolja. 
Majdcsak  minden  egyes  szakfeladaton  van  olyan  sor  hogy  étkezési  hozzájárulás.  Az 
intézményvezetői  megbeszélésen  szóba  került  az,  hogy  valamiféle  természetbeni  juttatást 
szeretnének,  melyet  ő  is  szeretne  biztosítani  a  dolgozók  számára.  Oláhné  Csegedi  Erika 
vetette fel, hogy a bennétkezéshez az óvónőknek valamiféle hozzájárulást adjunk. Felvetette, 
hogy  étkezési  hozzájárulás  jogcímen  a  saját  konyhánkról  történő  étkezéshez  a  dolgozók 
vonatkozásában  lehetne  hozzájárulásokat  egy  bizonyos  keretösszegig  támogatást  adni. 
Ezeknek az összegeit láthatjátok az egyes szakfeladaton szétporlasztva, szakfeladathoz tartozó 
létszámok vonatkozásában. Ami kb. 1,3 millió forint összeget jelent éves szinten, s kéri ennek 
elfogadását.
A minimálbérváltozásokat  átvezettük  a  rendszerben.  Ebben  az  évben  is  vannak jubileumi 
jutalmak különböző juttatások melyek összesen 2,2 millió forintot jelentenek.  
Erdős Zsolt képviselő
Az utakra idén nem lesz költve? 5 millió forint normatívát kaptunk rá és 2 millió forint van 
betervezve. 3 millió forint át lett csoportosítva a közfoglalkoztatásba, de az idén is így lesz 
akkor.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Amit  útfelújításra  tudunk  használni  beépítésre  került  a  zúzott  kő  és  a  járdaelemek 
megvalósítására, tehát útfelújításra kerül ténylegesen felhasználásra. 
Erdős Zsolt képviselő
Több út fog megújulni? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Több nem, azt a pénzt, amit el kellene költeni útfelújításra azt berakjuk közmunkába önerőbe, 
egyúttal bekerül az a mennyiségű útfelújítás ami abba belefér. 
Erdős Zsolt képviselő
A 15 millió 300 ezer forintos pénzmaradvány miből származik?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Közmunkaprogram  előleg,  feladattal  terhelt  pénzösszegek.  Munkaruházatból  voltak 
bevételeink.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  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 határozatot:

12/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette 
a 2015. évre vonatkozó önkormányzati költségvetést tartalmazó 
munkaanyagot, annak tartalmát megismerte.

Felkéri  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  költségvetési 
rendelettervezet,  ülésen  elhangzottak  szerinti  előkészítésére,  a 
Képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2016. március 16.



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

2. napirendi pont
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  köztemető  használatának 
rendjéről szóló 10/2007.(V.23) KT számú rendelet módosítása

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta,  hogy a  városüzemeltető  megküldte  a  1.  számú melléklethez  tartozó  új  díjakat. 
Szeretnék, ha ezt jóváhagyná a testület.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  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:

4/2016.(II.11.)   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II.11) 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 módosul:

2016. év

Megnevezés Nettó díjak Bruttó díjak
1. Temetési hely díjak
Gyermek sírhely 25. évre
- Megváltás 5071 6440
- Újraváltás Ingyenes Ingyenes
Egyes sírhely 25. évre
- Megváltás 19100 24257
- Újraváltás 3682 4675
Kettős sírhely 25. évre
- Megváltás 22933 29125
- Újraváltás 7711 9793
Urnasírhely 25. évre
- Megváltás 7497 9521
- Újraváltás 2425 3080
2. Temetkezési szolgáltatók által megfizetendő díjak
Létesítmény igénybevételi díj



- 1. típus: tárolással, temetéssel 
összefüggő (energia, takarítás, 
hűtés) 1-4 nap között 20458 25981
- 2. típus: boncolással összefüggő 
(energia, takarítás, hűtés) 
1-4 nap között 25059 31825
- 3. típus: tárolással, temetéssel 
összefüggő (energia, hűtés) 
4. napon túl 2168 2753
Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja
- Elhunyt és koszorúk sírhoz 
szállítása gyászgépkocsival 
/gépjármű 6042 7674
Sírnyitás
- normál 10995 13963
- mélyített 15222 19332
- gyerek sírhely 5071 6440
- urna sírhely 5071 6440
Visszahantolás
- normál 4714 5986
- mélyített 6524 8285
- gyerek sírhely 2174 2760
- urna sírhely 2174 2760
3. Temető fenntartási hozzájárulás
Temető fenntartási 
hozzájárulás/nap 674 856
4. Köztemetés
- koporsós temetés 150000
- hamvasztásos temetés 130000



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 11.

           Dr. Kovács Miklós                                                 Dr. Kiss Gyula
     polgármester        jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:
Dr. Kiss Gyula

jegyző

3. napirendi pont
Kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy  az  utóbbi  ülésen  erről  már  volt  szó,  hogy  milyen  formában  lehetne  a 
kamerarendszert üzemeltetni. A héten tartottak egy egyeztető megbeszélést a rendőrséggel és 
a polgárőrséggel. A közterület felügyelet felállítását egyelőre nem lehet megvalósítani, mivel 
nincs  olyan  végzettséggel  rendelkező  személy  aki  nem  összeférhetetlen,  ezért  abban 
gondolkodnak hogy a polgárőrséggel egy együttműködési megállapodás keretein belül jegyző 
úrral  polgárőrként  belépve  ezt  a  feladatot  magukra  vállalják.  Nem  állandó  felügyeletre 
szerződnek, hanem a hatóság kérésére történő adatközlésre. A rendőrség is ezt ilyen formában 
el tudja fogadni. Jegyző úr elkészítette az együttműködési megállapodást, hatályon kívül kell 
helyezni a közterület felügyeltről hozott rendeletet és egy új rendeletet kell hozni a térfigyelő 
rendszer alkalmazására. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az üzemeltető az önkormányzat lesz és a működtető a polgárőrség. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az  üzemeltetéshez  kapcsolódó  költségeket  az  önkormányzat  vállalja,  karbantartáshoz 
kapcsolódóan  költség  nem  merül  fel.  Költséget  erre  tervezni  nem  kell,  csak  esetleges 
meghibásodás esetén. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  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 határozatot:



13/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy Báránd község területén térfigyelő rendszert üzemeltet, a 
rendszer  kezelésére  a  településen  működő polgárőrséggel  köt 
együttműködési megállapodást.

Az  együttműködési  megállapodást  jelen  határozat  mellékletét 
képező formában elfogadja.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések  megtételére,  különös  tekintettel  a  szükséges 
megállapodások  megkötésére,  az  üzemeltetéshez  szükséges 
bejelentések megtételére, szabályzatok megalkotására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

 Dr. Kiss Gyula Jegyző

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

5/2016.(II.11.)   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. 
bekezdés  a)  pontja,  valamint  a  (2)  bekezdésben  kapott  felhatalmazás  alapján,  valamint  a 
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXVIII. törvény 7. §. (3) bekezdésében, valamint az 
információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII. 
törvény 5. §. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembe vételével, az alábbiakat rendeli 
el:

1.§

(1)  Báránd Község Önkormányzata  a  község közigazgatási  területén közterület-felügyeleti 
térfigyelő rendszert működtet.
(2) A közterület-felügyeleti térfigyelő rendszer azon – az Önkormányzat tulajdonát képező – 
műszaki  eszközök  összessége,  melyek  biztosítják  a  közterületi  képfelvétel  jogszabályban 
előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

2.§

A közterület-felügyeleti térfigyelő rendszer célja: 

a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének 
biztosítása

b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete



c) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a polgárőrség és a rendőrség 
közötti együttműködés elősegítése

d) a lakosság biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása

3.§

Az  Önkormányzat  a  közterület-felügyeleti  térfigyelő  rendszer  kezelésére  a  Polgárőr 
Egyesülettel köt együttműködési megállapodást.

4.§

A Polgárőr  Egyesület  a  közterület-felügyeleti  térfigyelő  rendszer  kezelésére,  a  felvételek 
rögzítésére,  törlésére,  felhasználására,  továbbítására,  valamint  a  fentiekben  nem  említett 
bármely  más  adatkezelésre  kizárólag  a  közterület-felülgyeletről  szóló  törvényben  és  az 
információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  törvényben 
meghatározottak szerint jogosult.

5.§

A közterület-felülgyeleti térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat az 
éves költségvetésében biztosítja.

6.§

A kamerák  helyét  és  a  kamerával  megfigyelt  közterületek  meghatározását  az  1.  számú 
melléklet, a térfigyelő-rendszer működésével kapcsolatos adatvédelmi szabályzatot a 2. számú 
melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Ez a rendelet 2016. február 12. napján lép hatályba.
(2)  Jelen  rendelet  hatálybalépésével  hatályát  veszti  Báránd  Községi  Önkormányzat 
Képviselőtestületének  a  közterület-felügyeleti  feladatok  Bárándi  Közös  Önkormányzati 
Hivatalon  belül,  közterület  felügyelővel  történő  ellátásáról  szóló  3/2016.(II.01.) 
önkormányzati rendelete.
(3) Jelenrendeletet a jegyző a helyben szokásos módon hirdeti ki.

Báránd, 2016. február 11.

Dr. Kovács Miklós                                           Dr. Kiss Gyula
  polgármester    jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:
Dr. Kiss Gyula

jegyző

1. sz. melléklet
a kamerával megfigyelt közterületek meghatározása

Kamerák db

Vörösmarty u. - Sziget u. kereszteződése 3



Vasút u. - József Attila u. kereszteződése 3

Kossuth tér 2/2. szám 2

Kossuth tér 6. 1

Kossuth tér 11. szám 2

Vörösmarty u. - Petőfi u. kereszteződése 1

42-es főút településre bevezető szakaszai 4

Összesen 16

2. sz. melléklet
a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési 

szabályzatáról

A Térfigyelő rendszer fogalma:

A Térfigyelő  Rendszer  azon  műszaki  eszközök  összessége,  amely  biztosítja  a  közterületi 
képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

A Térfigyelő rendszer működésének célja:

 a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása
 a Térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete
  a  Közterület-felügyelet  tevékenységének,  a  rendőrség  bűnüldöző  munkájának 

segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése
 a lakosság biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása

Az  Önkormányzat  a  Térfigyelő  Rendszer  üzemeltetésével  és  kezelésével  a  Bárándért 
Egyesület és Polgárőrséget (továbbiakban: Polgárőr Egyesület) bízta meg.

A Polgárőrség  a  Térfigyelő  Rendszer  kezelésére,  az  azzal  készített  álló-  és  mozgókép 
felvételek  rögzítésére,  törlésére,  felhasználására,  továbbítására,  valamint  a  fentiekben nem 
említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvényben (a továbbiakban: Kftv.  ),  egyéb központi  jogszabályban, valamint a Térfigyelő 
Rendszer működésére és kezelésére vonatkozó adatkezelési  szabályzatban meghatározottak 
szerint jogosult.

A Közterületi Térfigyelő rendszer üzemeltetése és kezelése

A képfelvevőt  az  Önkormányzat  üzemelteti  és  Polgárőr  Egyesület  kezeli.  A kialakított 
térfigyelő  rendszer  a  közterületen  készült  felvételeket  rögzíti  és  megőrzi.  A felvételek 
folyamatosan készülnek és kerülnek rögzítésre a rendszerhez tartozó számítógépen.

A térfigyelő rendszer szervere a Polgármesteri Hivatal zárható helyiségében (továbbiakban: 
Központ) helyezkedik el a 4161 Báránd, Kossuth tér 1. szám alatt.

A Központban,  a  polgárőrségről  és  a  polgárőr  tevékenység  szabályairól  szóló  2011.  évi 
CLXV.  törvény  22.§  rendelkezésében  foglalt  feladtok  ellátását,  a  kezelési  feladatokat 
végezheti:

- a polgármester (ha ő is polgárőr) és a polgárőrparancsnok általa kijelölt és 
az önkormányzat által jóváhagyott polgárőr

- rendőrség

A Központnál a kezelőnek üzemeltetési  naplót kell  vezetni,  melybe az alábbi bejegyzések 
kerülnek:



- Központba  történő  belépéskor  állapotellenőrzés  (kamerák  állapota,  rögzítő, 
szünetmentes tápegység, stb.);

- ellenőrzés ideje, ellenőrzést végző személy neve, téma;
- kimentések eredménye;
- egyéb észrevételek.

A Központban az élőképet – amennyiben nincs folyamatos ellenőrzés – nem kell nézni. A 
monitornak alaphelyzetben kikapcsolt állapotban kell lenni.

A kimentések eredményét mindig be kell jegyezni az üzemeltetési naplóba, illetve azt, hogy 
milyen adathordozóra került.

Visszaellenőrzés és kimentés külön személyre szóló kóddal lehetséges, melybe belépés esetén 
a szerver naplóz a memóriájába.

Az üzemeltető a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről 
tájékoztatja  a  rendőrséget,  valamint  ezeket  az  adatokat  az  önkormányzat  honlapján 
közzéteszi.

Báránd  község  közigazgatási  területére  a  településeket  összekötő  útvonalakon  belépő 
személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni 
az adatkezelés tényéről.

A  kezelő  a  felvétel  kezelése  során  köteles  megtenni  az  ahhoz  szükséges  szervezési, 
technikai  és  egyéb  adatbiztonsági  intézkedéseket,  hogy  az  érintett  személy  személyes 
adatait,  így különösen  magántitkait  és  magánéletének  körülményeit  illetéktelen  személy 
tudomására jutásától megóvja. 

A rögzített felvételt a kezelő bizonyítási eszközként - a büntető vagy szabálysértési eljárásra 
jogosult  szerv megkeresésére továbbíthatja.  A megkeresésben meg kell  jelölni az eljárás 
tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt.

Közigazgatási  hatósági  eljárásban  az  eljáró  hatóság  megkeresésére  -  belföldi  jogsegély 
keretében - a Kftv 7. § (2) bekezdés szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső 
hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó 
tényt megjelöli.

A rögzített  felvétel  továbbítására irányuló megkeresést  meg kell  tagadni,  ha a  felvétel  a 
megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

Akinek  jogát  vagy  jogos  érdekét  a  felvétellel  rögzített  esemény,  cselekmény  vagy 
intézkedés érinti, az kérheti, hogy a felvételt a kezelő annak továbbításáig, de legfeljebb a 
kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.

A kezelő  köteles  intézkedni  vagy intézkedést  kezdeményezni,  ha  jogszabálysértő  tényt, 
tevékenységet,  mulasztást  észlel  vagy  olyan  tényt,  tevékenységet,  mulasztást  hoznak 
tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

A kezelő intézkedése nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az 
intézkedés törvényes céljával. Több lehetséges intézkedés közül azt kell választani, amely 
az intézkedéssel érintettre a legkevesebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.

A  kezelő  eljárása  során  a  diplomáciai  és  konzuli  képviseletek,  valamint  azok 
személyzetének  kiváltságait  és  mentességeit,  továbbá  más,  törvényben  megállapított 
mentességeket köteles tiszteletben tartani.

Adatbiztonság garanciái:

- az adatkezelő, illetve feldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról



-  az  adatokat  védeni  kell  a  jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás,  továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen

- csak meghatározott esetben, célra és felhatalmazott személyek férhetnek az adatokhoz
- a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését adatvédelmi nyilvántartásba kell venni
- felelősség a jogellenes adatkezeléssel okozott kárért.

Jelen közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési 
szabályzat rendelkezéseit minden érintettel meg kell ismertetni.

Dr. Kiss Gyula 
jegyző

Megismerési nyilatkozat:

4. napirendi pont
Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  társulási  megállapodás 
módosítása

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta,  hogy  a  társulási  ülésen  történt  egy  megegyezés,  bár  a  Közös  Önkormányzati 
Hivatal fenntartása miatt a feladat egységesült, de külön könyvelési tételt képezzen a bárándi 
és  tetétleni  egységre  a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgálat.  Az  ehhez  kapcsolódó 
módosítások  kerültek  be  az  alapító  okiratba.  Két  határozatot  kell  hozni,  mivel  az 
államkincstár az átvezetést így várja el. Az egyik a társulási megállapodás módosítása a másik 
az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadása.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Tetétlennek nem volt kifogása ez ellen?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Volt  kifogása.  Féltek  attól,  hogy  az  elszámolási  forma  nem  lesz  megfelelő,  valamint  a 
feladatellátással is akadhatnak problémák. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A közös önkormányzati hivatal vezetőjének kell dönteni. Belenyugodtak. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  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 határozatot:



14/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  önkormányzat  Képviselő-testületének 
14/2016.  (II.11.)  KT  határozata  a  Kabai  Támasz 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  társulási 
megállapodás módosításáról:

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX.  törvény  88.§.  (2)  bekezdésében  biztosított 
jogkörében  eljárva  a  Kabai  Támasz  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Társulás ( 4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 2013. 
május  31.  napján  kelt  „Társulási  megállapodás”-át  a 
törzskönyvi  nyilvántartásba  vétel  napjával  az  alábbiak szerint 
módosítja:

Társulási megállapodás módosítása

A Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás ( 4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 2013. 
május 31. napján kelt egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását Báránd Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete ( 4161 Báránd, Kossuth tér 1.), Biharnagybajom Község 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  (  4172  Biharnagybajom,  Rákóczi  u.  5.),  Kaba  Város 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  (  4183  Kaba,  Szabadság  tér  1.),  Sáp  Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete ( 4176 Sáp, Fő u. 24.) és Tetétlen Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  (  4184  Tetétlen,  Kossuth  u.  65.)  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  vétel 
napjával az alábbiak szerint egészíti ki és módosítja:
1.)A megállapodás VI. fejezet 1.2. pont az alábbi mondattal egészül ki:
 „1.2.  „  Közös  önkormányzati  hivatal  esetén  a  hivatalhoz  tartozó  valamennyi  települési 
önkormányzat tekintetében szükséges a  támogatások, hozzájárulások részletezése, kimutatása 
településenkénti bontása.”
2.)A megállapodás VI. fejezet 4.1. pontja első francia bekezdésének helyébe az alábbi szöveg 
lép:
„4.1. -A Gazdasági Iroda közös költségének egy intézményre vagy tagtelepülésre eső arányát 
2015. január 1. napjától a  költségvetési kiadások arányában kell megállapítani.”
A  jelen  „Megállapodás  módosítás”-t  a  társulást  alkotó  önkormányzatok  képviselő-
testületeinek jóváhagyását követően a polgármesterek saját kezűleg aláírták.

A társult önkormányzatok: A társulási megállapodást jóváhagyó
képviselő-testületi határozat száma:

Báránd Község Önkormányzata …../2016.(…….) KT határozat
Biharnagybajom Község Önkormányzata …../2016.(…….) KT határozat
Kaba Város Önkormányzata …../2016.(…….) KT határozat
Sáp Község Önkormányzata …../2016.(…….) KT határozat
Tetétlen Község Önkormányzata …../2016.(…….) KT határozat

Kaba, 2016. február…..

    dr. Kovács Miklós Szitó Sándor
Báránd község polgármestere Biharnagybajom község polgármestere

    Szegi Emma Karacs Imre
Kaba város polgármestere Sáp község polgármestere



Borbélyné Fülöp Hajnalka
Tetétlen község polgármestere

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt 
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

15/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
15/2016.  (II.11.)  KT  határozata  a  Kabai  Támasz 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  társulási 
megállapodás egységes szerkezetbe foglalásáról

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
törzskönyvi  nyilvántartásba  vétel  napjával  az  alábbiak szerint 
fogadja  el  a  Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Társulás  egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását:

Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
egységes szerkezetbe foglalva

mely  létrejött  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  k)  pont  és  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás 
szerint. 

P R E A M B U L U M

Kaba,  Báránd  települések  2005.  október1-től  létrehozták  a  Támasz  Családsegítő  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  Intézményfenntartó  Társulást,  aminek  keretében  biztosították  a 
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  alapján  az 
étkeztetést,  házi  segítségnyújtást,  családsegítést,  nappali  ellátást,  támogató  szolgáltatást, 
közösségi ellátásokat,  valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.  évi  XXXI.  törvény alapján  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  és  gyermekek  napközbeni 
ellátását (bölcsőde). A társuláshoz 2006. január 1-jei hatállyal csatlakozott Sáp község.
A társulás  tagjai  a  társulási  megállapodás  10.1.  pontjában  meghatározták  a  társuláshoz 
csatlakozás feltételeit, amely feltételek teljesülése esetén a csatlakozni szándékozónak a tagok 
biztosítják a társuláshoz csatlakozást.
Tetétlen  Község  Önkormányzata  2008.  szeptember  1-től  jelezte  csatlakozási  szándékát  a 
bölcsődei ellátás területén.  Ezt követően a felek lefolytatták a jogszabályban és a Támasz 



Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási 
Megállapodásában előírt eljárást, és megállapították, hogy a csatlakozásnak nincs akadálya. 
A társulás tevékenységi köre 2011. január 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásával bővült.
Biharnagybajom  Község  Önkormányzata  2011.  június  30.  nappal  jelezte  csatlakozási 
szándékát  a  társuláshoz.  Ezt  követően  felek  lefolytatták  a  jogszabályban  és  a  társulási 
megállapodásban előírt eljárást, és megállapították, hogy a csatlakozásnak nincs akadálya.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §- szerint 
„a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több 
önkormányzati  feladat-  és  hatáskör,  valamint  a  polgármester  és  a  jegyző  államigazgatási 
feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező 
társulást  hoznak létre.”  A  146.  §  (1)  bekezdése szerint  „az e  törvény hatálybalépése előtt 
kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e 
törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  módosítják  e  törvény  hatálybalépését  követő  hat 
hónapon belül.”
A társulás  tagjai  ezen  kötelezettségüknek  eleget  téve,  jelen  megállapodás  jóváhagyásával 
megteremtik azon feltételt, hogy közigazgatási területükön biztosítani tudják az  1993. évi III. 
és az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott ellátások igénybevételének lehetőségét. 
2014. július 1-től a társulás fenntartásába működik önálló intézményként a Bárándi Bölcsőde.
2015.  január  1.  napjától  a  Bárándi  Bölcsőde  a  társulás  fenntartásában  működő  Támasz 
Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  telephelyeként  működik  tovább.  2015.  december  31. 
napjával Sáp Község Önkormányzata a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatással kilép a 
társulásból,  ezért  a  társulási  megállapodás  módosításra  került,  és  elkészült  az  egységes 
szerkezetbe foglalt szövege:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. A társulás neve: Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
1.2. A társulás székhelye: 4183. Kaba, Szabadság tér 1.

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe
2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Kaba Város Önkormányzata 
 4183.Kaba, Szabadság tér 1,
 képviselője: Szegi Emma polgármester

Báránd Község Önkormányzata
 4161.Báránd, Kossuth tér 1.
képviselője: dr. Kovács Miklós polgármester

           2006. január 1-től
           Sáp Község  Önkormányzata 
           4176 Sáp, Fő u. 24.
           képviselője: Karacs Imre polgármester

         2008. szeptember 1-től



         Tetétlen Község  Önkormányzata
         4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.
          képviselője: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester

         2011. június 30-tól
         Biharnagybajom Község  Önkormányzata
         4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5.
         képviselője: Szitó Sándor polgármester

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. január 1.-jén):

Település Lakosságszám
Kaba 6092
Báránd 2717
Sáp 1020
Tetétlen 1370
Biharnagybajom 2861
Összesen: 14060

4. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni.

5.  A  társulási  megállapodás  időtartama  : A  társulási  megállapodást  a  társuló  helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik.

II. fejezet
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

1.  A  tagönkormányzatok  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX.  törvény  87.  §-ában  foglaltak  szerint  társulás  útján  közösen  látják  el  a 
Megállapodásban rögzített kötelező és önként vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátási 
feladataikat.

2.  A Társulás  a  feladatait  a  Társulás  által  fenntartott  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási 
Központon (továbbiakban: intézmény) keresztül látja el.

3. Társulás útján közösen ellátott kötelező szociális alapellátási feladatok 
3.1. családsegítés az 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján,
     3.2. házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 63. §-a alapján,
     3.3. nappali ellátás az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján,

3.3.1 idősek nappali ellátása
3.3.2 pszichiátriai betegek nappali ellátása
3.3.3 szenvedélybetegek nappali ellátása

      3.4. étkeztetés az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján,

4. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt szociális alapellátási feladatok 
      4.1. támogató szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65./C §-a alapján,



      4.2. közösségi ellátások az 1993. évi III. törvény 65/A. §-a alapján,
4.2.1 pszichiátriai betegek közösségi ellátása
4.2.2 szenvedélybetegek közösségi ellátása

      4.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján,

5. Társulás útján közösen ellátott kötelező gyermekjóléti alapellátási feladatok: 
      5.1. gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 38., 39., 40. §-a alapján,

6. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt gyermekjóléti alapellátási feladatok:
      6.1. gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) az 1997. évi XXXI. törvény 41-42/A. 

   § alapján

7. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

A társulás  által  nyújtott  szociális  és  gyermekjóléti  szolgáltatásokat  elsősorban természetes 
személyek  az  Szt.,  a  Gyvt,  valamint  az  ide  vonatkozó  ágazati  jogszabályok,  helyi 
önkormányzati  rendeletekben  és  határozatokban  meghatározottak  szerint  vehetik  igénybe. 
Egyes ellátások térítési díj megfizetése ellenében vehetők igénybe.
A társulás által ellátott feladatok intézményi térítési díja – a Társulási Tanács által javasolt 
összegek figyelembe vételével – Kaba Város Önkormányzat rendeletébe kerül beépítésre és 
kihirdetésre. 

III. fejezet

A társulás által ellátott feladatok településenként

1.A II. fejezet 3-5. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök társulás általános rendjétől eltérő 
feladatellátás módja önkormányzatonként:

3.1 Családsegítés
Kaba, 
Báránd,  és  Közös  Önkormányzati  Hivatal  székhely településhez  tartozó  Tetétlen  település 
2016. január 1-től
Biharnagybajom.

3.2 Házi segítségnyújtás 
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

3.3 Nappali ellátások
3.3.1 Időskorúak nappali ellátása
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

3.3.2 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Kaba, 
Báránd, 



Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.

3.3.3 Szenvedélybetegek nappali ellátása
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.

3.4 Étkeztetés
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

4.1 Támogató Szolgálat
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom.

4.2 Közösségi ellátások
4.2.1 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Kaba,
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Földes (feladat ellátási szerződés alapján).

4.2.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen,
Földes (feladat ellátási szerződés alapján).

4.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.

5.1 Gyermekjóléti szolgáltatás
Kaba, 
Báránd,  és  Közös  Önkormányzati  Hivatal  székhely településhez  tartozó  Tetétlen  település 
2016. január 1-től
Biharnagybajom.



5.2 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
Kaba, 
Báránd, 
Sáp, 
Biharnagybajom,
Tetétlen.

2. Tetétlen Község Önkormányzata a társulási megállapodás II. fejezet 3.1; 3.2; 3.3.1; 3.4; 
4.1; 4.2.1; és az 5.1 pontja szerinti feladatellátásban nem vesz részt.

3.  A  tagönkormányzatok  jelen  megállapodás  aláírásával  vállalják,  hogy a  közigazgatási 
területükön  ellátott  ellátási  formákhoz  biztosítják  a  jogszabály  által  megkövetelt  szakmai 
létszámminimumot. Ezen feltétel teljesítésétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha két vagy 
több  tagönkormányzat  egymás  között  erről  írásban  megegyezik.  A  tagönkormányzatok 
továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézménytől állami támogatás 
elvonásra kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető írásbeli felhívása ellenére - 
nem megfelelő adatszolgáltatás nyújtásából vagy az önkormányzat miatt bekövetkező feladat 
ellátási hiányosságból következik be, úgy az adott település viseli a normatíva visszavonás 
jogkövetkezményeit. 

IV. fejezet
A társulás szervezete és működése

1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány

1.1.  A társulás  döntéshozó  szerve  a  Társulási  Tanács.  Tagjai  a  társult  önkormányzatok 
mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén 
az alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti 
az önkormányzatot. 
1.2.  A  társulási  tanács  tagjai  településenként  azonos  számú  és  értékű,  1  szavazattal 
rendelkeznek azzal, hogy a társulási megállapodás III. fejezet 2. pontja szerinti település(ek), 
a  II.  fejezet  3.,  4.,  és  5.1  pontjában  meghatározott  feladatok  ellátásában  részt  nem vevő 
önkormányzat(ok)  által  delegált  tagok  az  e  feladatok  ellátását  érintő  körben  nem 
rendelkezik(nek) szavazati joggal. 
1.3. Szavazni személyesen lehet. 

2. A társulási tanács hatásköre
A társulási  tanács  feladata  az  önkormányzati  társulás  működtetése,  valamint  a  feladatok 
ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.

A társulási tanács hatáskörébe tartozik: 
- a társulás tisztségviselőinek megválasztása, 
- a  társulási  megállapodás  módosításának,  megszüntetésének,  a  társuláshoz  való 

csatlakozás elfogadásának előzetes elhatározása.
Ezen kérdésekben a társult önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel 
meghozott  azonos  tartalmú  döntése  hagyja  jóvá  az  előzetes  elhatározást.  Ennek 
hiányában a társulás előzetes határozata nem lép hatályba,

- a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a 
meghatározása,



- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának,  éves beszámolójának  elfogadása, 
dönt az előirányzat-átcsoportosításról, illetve előirányzat-módosításról,

- dönt a követelések behajthatatlanságának tényéről,
- letéti számlát nyithat,
- dönt arról, hogy az intézmény milyen kifizetéseket teljesíthet készpénzben,
- meghatározza, hogy az intézmény milyen értékhatárig idegenítheti el a működéséhez 

már nem szükséges immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készletet.
- elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását
- jóváhagyja az intézmény  SzMSz-ét, Szakmai programjait, házirendjét, és mind azokat 

az iratokat, amelynek jóváhagyására jogszabály felhatalmazza
- hatáskörébe tartozó pályázatokkal megvalósuló beruházások, felújítások jóváhagyása, 

a  társulásnak  pályázatokon  való  részvétele  esetén  a  projektmenedzsment  tagjainak 
megválasztása, 

- kinevezi, illetve felmenti  az intézményvezetőt
- engedélyezi a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ létszámát,
- ellátja a jogszabályokban  és az intézmény szabályzataiban meghatározott feladatokat.

3. A Társulási Tanács elnöke

3.1.  A társulási  tanács  a  társulás  tagjai  sorából  1 fő elnököt,  és 1 fő alelnököt  választ.  A 
társulást a társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás 
elnökének  és  alelnökének  személyéről  a  társulási  tanács  titkos  szavazással,  minősített 
többséggel  dönt.  A társulási  tanács  bármelyik  tagja  a  társulási  tanács  elnökének,  vagy 
alelnökének megválasztható. 

3.2.  A társulási  tanácsban  tagjainak megbízatása  az  önkormányzatnál  betöltött  tisztségük 
fennállásáig tart.   Választás napját  követő legkésőbb 45 napon belül a tisztújító ülést  kell 
összehívni.
A tisztújító  ülést  a  Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze,  és vezeti.  A 
tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása.

3.3. A társulás elnöke – a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli 
a  társulást  hatóság,  bíróság  és  más  személyek  előtt  és  önállóan  jegyzi  a  társulást,  illetve 
önállóan köt szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács 
határozatainak  végrehajtásáról  az  elnök  a  társulás  tagjait  a  következő  társulási  ülésen 
tájékoztatja. 

3.4. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető felett. 

3.5. Kinevezi és felmenti az intézmény gazdasági vezetőjét, aki felett az egyéb munkáltatói 
jogokat az intézményvezető gyakorolja. 

4. A társulási tanács működése

4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben 
nem részesülnek.

4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik.



4.3.  A  társulási  tanács  ülését  –  a  napirend  megjelölésével  -  a  tanács  elnöke,  annak 
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a társulási tanács tagjai 
sorából  a  korelnök  írásban  hívja  össze  és  vezeti.  A  társulási  tanács  ülésén  a  társult 
önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

4.4. Az ülést össze kell hívni:
szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
a társulási tanács által meghatározott időpontban,
a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.

5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei

5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak több, mint 
fele jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva. 

A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe 
vehető, jelenlevő tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges.

5.2. A  társulási tanács minősített többséggel dönt:
- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról
- a  társulás által történő pályázat benyújtásáról,  

A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - 
a társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot 
leadó tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét 
eléri.
 
5.3. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és az ülés elején erre 
kijelölt társulási tanács tag írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
A társulási  tanács  működésére  az  e  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  az 
önkormányzati  képviselő-testületre  vonatkozó,  Mötv.-ben  meghatározott  szabályokat  kell 
megfelelően alkalmazni. 

V. fejezet
A közös fenntartású intézmény jogállása

1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó feladatainak ellátására egy költségvetési 
szervet (intézményt) tart fenn.
2. A közösen – a Társulás által -  fenntartott intézmény neve és székhelye, közös fenntartás 
kezdete:

    Neve: Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 
    Székhelye: 4183. Kaba, Jókai u. 4.
    Közös fenntartás kezdete: 2013. július 1.
   
3.  A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  a  III.  fejezetben  foglaltak  szerinti 
településeken  ellátja  a  társulás  II.  fejezet  3.-5.  pontjaiban  meghatározott  szociális 
alapszolgáltatási  és  gyermekjóléti  feladatait.  Ennek  részeként  a  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  képviseli  a  Társulást  az  ellátások  működtetésével  kapcsolatos 
szakmai  tárgyalásokban.  Gondoskodik  a  szakmai  program  végrehajtásáról,  szakmai 



felügyeletet  lát  el,  koordinálja  az  intézmény  dolgozóinak  munkáját.  Működési  célú 
pályázatokon a tanács döntése nélkül vesz részt, fejlesztési célú pályázatokon a tanács döntése 
szükséges.”
4. Az intézmény nevében az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulás jogosult gyakorolni. 
5.  Az  intézmény  pénzügyi  és  gazdálkodási  feladatait  jelen  megállapodás  alapján  Támasz 
Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el. 
6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács – nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti 
fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
A Társulás megalakulásakor vezetői feladatokat ellátó intézményvezető megbízási idejének 
lejártáig betölti a tisztséget 
7. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó költségvetési szerv. Az 
intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatokon 
belül  rendelkezni  és  gazdálkodni.  Az  intézmény  az  elfogadott  előirányzatokon  belüli 
működéséért,  működőképességéért az intézményvezető a felelős. Az intézmény vezetőjét a 
jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül előirányzat módosítási jogkör  nem illeti meg, 
azonban a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben, 
valamint  a  tanács  által  meghatározott  kivételekkel  –  a  költségvetési  szerv  előirányzat 
módosítás nélkül is eltérhet. 
Előirányzat átcsoportosítása és módosítása az irányító szervnek minősülő Társulási Tanácsnál 
kezdeményezhető.  Előirányzat-átcsoportosítás, illetve előirányzat-módosítás csak a Társulási 
Tanács döntése alapján az abban foglaltak szerint hajtható végre. 

8.  A Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központban  foglalkoztatottak  feletti  munkáltatói 
jogkör ellátása az alábbiak szerint történik:
A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  intézményvezetője  a  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  valamennyi  dolgozója  tekintetében  közvetlenül  gyakorolja  a 
munkáltatói jogkört. Az intézményvezető – a Társulási Tanács által elfogadott – Szervezeti és 
Működési Szabályzatban az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja.
9.  Az  intézményvezető  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  teljes  munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló kinevezése előtt az illetékes Polgármesterrel egyeztet. 

VI. fejezet
Pénzügyi vonatkozású rendelkezések

1. A közös feladatellátás finanszírozása

1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét 
az alábbiak szerint biztosítják:

- az  állami  forrásokból,  különös  tekintettel  a  társulás  által  ellátott  feladatok  után  a 
központi költségvetésből igényelhető állami támogatásokból,

- különböző pályázati támogatásokból, 
- intézményi működési bevételekből, valamint, 
- a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából.

1.2.  Az  egyes  állami  támogatások  és  hozzájárulások  teljes  összegét  annál  a  települési 
önkormányzati  telephelynél  (intézményegységnél)  kell  kimutatni,  amelyek  ellátottjai  és 
sajátosságai (mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt.



Közös  önkormányzati  hivatal  esetén  a  hivatalhoz  tartozó  valamennyi  települési 
önkormányzat  tekintetében  szükséges  a  támogatások,  hozzájárulások  részletezése, 
kimutatása településenkénti bontása.

1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat 
költségvetésének keretében igényli és elszámolja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 
gyermekek  napközbeni  ellátása  (bölcsőde),  házi  segítségnyújtás,  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás,  támogató  szolgáltatás,  közösségi  ellátások,  étkeztetés,  nappali  ellátások 
feladatokra  biztosított  állami  támogatást,  az  intézményvezető mindenkori  adatszolgáltatása 
alapján. 

1.4.  A társulás  székhelye  szerinti  önkormányzat  haladéktalanul  intézkedik  az  intézmény 
működtetéséhez szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról a Társulás 
felé, majd a Társulás az intézmény felé.
Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget a székhely szerinti önkormányzat, úgy az 
abból eredő valamennyi kárt köteles viselni. 

1.5. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási és 
felhalmozási  kiadásait  vagy  saját  költségvetésük  terhére  biztosítják  vagy  az  intézmény 
költségvetésében településre elkülönítetten. A társult önkormányzatok kötelesek gondoskodni 
arról,  hogy ezen kötelezettségük teljesítése  során a  telephely működőképessége biztosított 
legyen, az ennek elmaradásából eredő esetleges felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást 
szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási  és beruházási költségek nem képezik részét a közös 
intézmény költségvetésének, azt a tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe építi be. A 
pályázati úton történő felújítási,  felhalmozási kiadások viselésére a VII. fejezet 3.3. pontja 
irányadó.  

1.6. A telephelyeken foglalkoztatottak számára a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ 
a közalkalmazotti törvényben meghatározott bért,  juttatást és pótlékot elsősorban az állami 
támogatásból és pályázati forrásból finanszírozza. 
Amennyiben  fenti  forrás  nem  nyújt  elegendő  fedezetet  az  egyes  tagönkormányzatok 
költségvetési rendeletükben biztosítják azt. 
Amennyiben  közalkalmazotti  törvényben  meghatározott  pótlékokon,  juttatásokon  kívül 
nagyobb összegű pótlék és juttatás kerül megállapításra, úgy annak fedezetét – amennyiben az 
intézmény költségvetéséből nem finanszírozható – az érintett önkormányzatok szintén a saját 
költségvetésükből finanszírozzák.

2.  Az  egyes  képviselő-testületek  pénzügyi  hozzájárulásának  szabályai,  teljesítésének 
módja

2.1. A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként elsődlegesen a 
mindenkori  hatályos  költségvetési  törvényben  meghatározott  szociális  és  gyermekjóléti 
alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott állami hozzájárulás, továbbá – a társulás 
révén  történő  feladatmegoldásra  tekintettel  –  a  kiegészítő  állami  hozzájárulás  szolgál.  A 
társult önkormányzatok az intézmény működéséhez szükséges költségek fedezetét – az állami 
támogatáson felüli részt – adott évi költségvetési rendeletükben a szociális és gyermekjóléti 
alapszolgáltatási feladatoknál biztosítják.

2.2.  Abban  az  esetben,  ha  az  állami  és  intézményi  bevételek  nem  fedezik  a  társult  tag 
közigazgatási  területén  működő telephely működésével  és  településen  ellátott  feladatokkal 



kapcsolatban felmerülő kiadásokat, azt teljes egészében az érintett társult tagönkormányzat 
köteles fizetni pénzügyi hozzájárulást. 
A pénzügyi  hozzájárulás  társult  településre  eső  1/12  részét  az  érintett  önkormányzat  havi 
bontásban  minden  hó  15-ik  napjáig  a  Társulás  11738053-15816894-00000000  számú 
bankszámlájára utalja át.

2.3. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően 
előírtakon felüli  foglalkoztatás  miatt  jelentkezik  – jogalkotó szerint  indokolatlan  – bér  és 
járulék  kiadás,  azt  az  a  társult  tag  köteles  finanszírozni,  aki  érdekében  a  foglalkoztatás 
történik.  

3.  A  pénzügyi-gazdálkodási,  és  egyéb  munkaszervezeti  feladatok  ellátásának 
finanszírozása

3.1.  A társulás  működésével  kapcsolatos  feladatokat  (döntések  előkészítése,  végrehajtás 
szervezése) a Kabai Polgármesteri Hivatal,  míg a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, 
gazdálkodási,  számviteli  és  egyéb  nyilvántartási  feladatait  jelen  megállapodás  alapján  a 
Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  látja  el,  melyre  vonatkozóan  külön 
munkamegosztási megállapodás aláírására kerül sor a Társulás a Kabai Polgármesteri Hivatal 
és a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ között.

4. Az intézmény működtetésével kapcsolatos közös költségek viselése

4.1.  A  társulás  működésének  és  feladatellátásának  biztosításához  az  önkormányzatok 
pénzügyi  hozzájárulásának  megállapítása  az  alábbiak  figyelembe  vételével  kerül 
meghatározásra:
-A Gazdasági Iroda közös költségének egy intézményre vagy tagtelepülésre eső arányát 2015. 
január 1. napjától a  költségvetési kiadások arányában kell megállapítani.
- Az alapján kell kiszámolni a személyi juttatások településre eső részét, hogy a településen 
hány fő biztosítja teljes és részmunkaidőben az ellátásokat, amennyiben a biztosított ellátás 
után a költségvetési  törvényben a normatíva feladatellátásra vagy lakosságszám arányában 
kerül megállapításra.
- dologi kiadások mértékének meghatározásánál az önkormányzatok az intézmény működését 
nem veszélyeztethetik,  a  dologi  kiadások  azt  az  önkormányzatot  terhelik,  amelynél  azok 
felhasználásra kerülnek,
- a működéshez szükséges – nem az ingatlanhoz kötődő – felújítási és beruházási költségeket 
a közös intézmény költségvetésében kell szerepeltetni,
- feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási és beruházási költségek nem képezik 
részét  a  közös  intézmény  költségvetésének,  azt  a  tulajdonos  önkormányzat  saját 
költségvetésébe építi be. 

5. A társulás és a közös feladatot ellátó intézmény költségvetésének összeállítása

5.1. A Társulás és a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ éves költségvetés alapján 
gazdálkodik.  A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  éves  költségvetése 
településenkénti lebontásban, szakfeladatok szerint külön-külön kimutatva készül el.

5.2.  A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  éves  költségvetésének  összeállítását 
megelőzően  az  intézményvezető  megállapítja  a  településenkénti  tervezett,  e  megállapodás 
alapján  finanszírozandó  kiadásait.  E  kiadások  összegét  csökkenti  a  településeken  ellátott 



feladatok  és  az  ellátottak  után  számított  állami  támogatás  összege,  különböző  pályázati 
támogatások,  intézményi  működési  bevételek.  Az  előkészítés  során  az  intézményvezető 
egyeztet a társult önkormányzatok vezetőivel. 

5.3. A társult önkormányzatok a tagi önkormányzati hozzájárulás összegét államháztartáson 
belül átadott működési célú pénzeszköz előirányzatként köteles megjeleníteni a település saját 
költségvetésében. 
A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő 
intézményegység  működésével  kapcsolatban  hiány,  valamint  a  3.2.  és  4.1.  pont  szerinti 
(működéssel  kapcsolatos,  pénzügyi-gazdálkodás,  az  intézményvezető  valamint  a  szakmai 
egység vezetők költségei) költségek települési önkormányzatra eső részét is. 

5.4. A társulás költségvetésének módosítása,  a költségvetési beszámoló elfogadása során a 
Társulási  Tanács  és  a  Képviselő-testületek  a  fentiek  szerint  járnak  el,  s  döntenek.  A 
költségvetés  módosítására  a  költségvetési  előirányzatok  módosítására  irányadó  szabályok 
szerint  vagy a  módosítás  alapját  képező  tény  bekövetkezésétől  számított  30  napon  belül 
döntenek az önkormányzatok. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a 
továbbiakban a módosított összegű tagi hozzájárulás megfizetésére köteles.

6. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás

6.1. Ha a társult tag önkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a Társulás 
elnöke  a  fizetési  határidő  lejártát  követő  5  munkanapon  belül  fizetési  felszólítást  küld, 
amelyben  felszólítja  az  adóst  a  tartozás  5  munkanapon  belül  történő  kiegyenlítésére. 
Amennyiben az adós önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a 
társulás  elnöke  a  lejárt  idejű  tartozás  összegének  megfelelő  inkasszót  nyújt  be  az  adós 
önkormányzat  költségvetési  számlájára.  A  Társulási  Tanács  elnöke  által  képviselt 
önkormányzattal szemben a Társulási Tanács alelnöke köteles az inkasszó benyújtására. 

6.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és a 
társulás elnöke az előzőekben meghatározott  határidő lejártát  követően azonnali  beszedési 
megbízást  (inkasszót)  nyújt  be  vele  szemben,  tudomásul  veszi,  hogy  a  társulásból  –  e 
megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható. 

6.3.  A Társult  tagok  ezen  megállapodás  alapján  felhatalmazzák  az  éves  önkormányzati 
hozzájárulás  (tagi  hozzájárulás  és  a  többlet  feladatok  utáni  önkormányzati  támogatás)  50 
százalékának  megfelelő  összeghatárig  a  Társulást  azonnali  beszedési  megbízás  (inkasszó) 
benyújtására.  Az  önkormányzatok  nyilatkozata,  banki  felhatalmazása  ezen  megállapodás 
mellékletét képezi.

6.4.  A Társulás  nevére  szóló,  a  számlavezető  pénzintézet  által  nyilvántartásba  vett  banki 
felhatalmazó levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30 
napon  belül  a  Társulás  elnökének  benyújtani.  Ennek  elmulasztása  esetén  a  társult 
önkormányzat a társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható.

6.5. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a 
Társulás elnöke (elnök által képviselt önkormányzattal szemben az alelnöke) polgári peres 
úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.

7. Elszámolás



7.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori zárszámadáshoz 
kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások 
kapcsán  az  egyes  tagi  önkormányzati  támogatások  alakulásáról,  valamint  a  bevételek  és 
kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni. 

7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat 
az elszámolás  lezárását  követő 15 munkanapon belül köteles intézkedni,  míg az esetleges 
túlfizetés  a  társult  önkormányzat  tárgyévi  fizetési  kötelezettségét  az  elszámolást  követő 
hónap(ok) vonatkozásában csökkenti.

VII. fejezet
A társulás vagyona

1.  A Társulás  saját  ingatlan  tulajdonnal  nem rendelkezik.  A társult  önkormányzatoknak  a 
megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik. 

2. A feladatellátást szolgáló vagyon
A Kabai Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatellátását az alábbi önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő berendezések, 
felszerelések, ingóságok szolgálják:

Kabán a Kaba Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő
 Kaba, Jókai u. 4.   Hrsz: 4
 Kaba, Hajdú u. 7.  Hrsz: 1514

Bárándon a Báránd  Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
Báránd, Kossuth tér 4. 635 hrsz.
Báránd, Kossuth tér 6. 644 hrsz.

Sápon a Sáp Község Önkormányzatának 1/1 arányú   tulajdonában lévő 
Sáp, Fő utca  40/A. 338/1 hrsz.

Tetétlenen a Tetétlen Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 
Tetétlen, Rákóczi u. 1.  427 hrsz.

Biharnagybajomban a Biharnagybajom Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában 
lévő 
Biharnagybajom, Rákóczi u. 17. 644 hrsz.
Biharnagybajom, Kossuth u.28. 1549/1 hrsz

3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje

3.1.  A Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  feladatellátását  biztosító,  társulásban 
résztvevő  önkormányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező,  alapításakor  vagy  társuláshoz 
csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat tulajdonában marad.  Az 
alapítás vagy a társuláshoz csatlakozást követően megszerzett ingó vagyon az intézmény azon 
telephelyének a tulajdonában marad, ahol a beszerzés történt. Társult önkormányzatok a fenti 
telephelyeken található, a feladatellátáshoz szükséges épületeket, valamint a berendezéseket, 
eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény használatába adják. 



Az intézmény a részére használatba adott vagyont a jó gazda gondosságával köteles használni, 
azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a tulajdonos önkormányzat – a saját helyi 
vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – jogosult dönteni.

3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár 
szerinti elkülönítését köti ki. 

3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé 
teszi - a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját 
erőből a tulajdonukban lévő, de az intézmény használatába adott ingatlanok fejlesztésére. A 
pályázat  benyújtására  ilyen  esetben  a  tulajdonos  önkormányzat  önállóan  jogosult,  annak 
pénzügyi  és  szakmai  megvalósítására  önállóan  köteles,  azért  a  társulás  vagy  a  társult 
önkormányzatok nem tartoznak felelősséggel  és  a  vagyon és  annak növekménye az adott 
tagönkormányzat tulajdonában marad.

4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén

4.1.  A  társulás  megszűnése  esetén  a  közösen  elnyert  források,  eszközök  a  pályázati 
támogatáshoz biztosított önrész arányában, ennek hiányában az intézmény költségvetéséhez 
való hozzájárulás arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik kedvezményezettjei 
voltak a forrásoknak, támogatásoknak. 
4.2.  A  Társulás  megszűnése,  a  társulásból  való  kiválás,  kizárás  esetén  a  társult 
önkormányzatok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el 
azon elv figyelembe vételével, hogy a saját illetékességi területén lévő ingatlanokban lévő 
többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a 
vagyonnövekmény  társult  önkormányzatot  megillető  részét  –  a  megszűnés  időpontjában 
fennálló  forgalmi  érték  alapján  –  a  másik  önkormányzat  Képviselő-testülete  pénzben 
megváltja.

VIII. fejezet
A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség

1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik 
a  társulás  működését.  A Társulás  működéséről,  tevékenységéről,  pénzügyi  helyzetéről,  az 
elnök - minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol. 

2.  A  társult  települések  képviselő-testületei  minden  évben  megtárgyalják  a  társulás 
működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a 
költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez irányú 
döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni.

3. Az intézmény szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a 
társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik. A jogszabályokban és a megállapodásban 
meghatározott  feladatok  ellátásáról  a  jegyző,  vagy más  szakmai  szervezet  bevonásával  is 
tájékozódhatnak,  ülésterveikbe  épített  rendszerességgel  beszámoltathatják  a  társulást  és  az 
intézményt az általa végzett munkáról.

4. Az általános törvényességi és pénzügyi ellenőrzés Kaba Város Önkormányzat jegyzőjének 
közreműködésével történik a mindenkor  érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint.



IX. fejezet
A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei

1. Jóváhagyás
A Megállapodást  a  társult  önkormányzatok  képviselő  –  testületei  minősített  többséggel 
meghozott határozatban fogadják el. 
2. Csatlakozás
2.1.  A társult  önkormányzatok  a  csatlakozást  kizárólag  azon önkormányzat  részére  teszik 
lehetővé, mely:
- elfogadja a társulás céljait
- hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási,  a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti,  valamint  a  társulás  által  ellátott  egyéb  feladatok  költségkímélő 
megvalósításában
- vállalja a működtetési költségek – esetleg többletköltségek –viselését
- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el
- inkasszós jogot biztosít a társulás részére.

2.2. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. 

2.3  A  csatlakozni  kívánó  önkormányzat  képviselő-testületének  a  csatlakozásra  történő 
nyilatkozatát  tartalmazó  határozatot  a  Társulási  Tanács  elnökéhez  legalább  6  hónappal 
korábban  meg  kell  küldeni.  A csatlakozáshoz  való  hozzájárulás  kérdésében  előzetesen  a 
Társulási Tanács, majd a megállapodás módosításáról a társult képviselő-testületek minősített 
többséggel döntenek.

3. Kiválás
3.1. A társulásból kiválni bármikor lehet. 

3.2  A  kiválásról  a  kiválni  szándékozó  önkormányzat  képviselő-testületének  legalább  6 
hónappal korábban minősített  többséggel kell  dönteni,  erről a társulási  tanácsot értesítenie 
kell.
 
4. Kizárás
4.1. A társulásból kizárható azon társult önkormányzat, amely kizárását a társulás bármely 
tagja  kezdeményezi  a  4.2  pontban  fennálló  okok  miatt  és  azt  a  társult  önkormányzatok 
képviselő-testületei  /kivéve  az  érintett  település  képviselő-testületét/  és  a  Társulási  Tanács 
minősített többséggel támogatja.

4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen:
amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács ülésein 
vagy
a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében több mint 
két hónapos elmaradása van vagy
a  képviselő-testület  az  intézmények  zavartalan  működéséhez  szükséges  döntési, 
rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy 
a  megállapodásban előírtak  szerint  a  számlavezető  bankja  által  nyilvántartásba  vett  banki 
felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a társulási tanács elnökéhez.

4.3.  A kizárást  bármely tag önkormányzat  a  Társulás  Elnökénél  írásban kezdeményezheti, 
vagy azt a Társulási Tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 
Társulás Elnöke a kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli  a társult 



önkormányzatokkal. Az elnök megkeresésére a társult önkormányzatok képviselő-testületei 
15  munkanapon  belül  kötelesek  dönteni  a  kizárásról.  A kizárás  kimondásához  a  társult 
települések minősített többségben meghozott döntése szükséges (önkormányzatok több mint 
fele és a lakosságszám több mint fele). 
Mindaddig,  amíg a  kizárt  önkormányzat  külön jogszabály szerint  nem tud gondoskodni  a 
kötelező feladatellátásáról és a társulás által fenntartott intézmény biztosítja a feladat ellátását, 
a kizárt önkormányzat az addig felmerült költségeket továbbra is köteles viselni. 

5. Megszűnés
A társulás megszűnik:
a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák
a törvény erejénél fogva 
bíróság jogerős döntése alapján
ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken

6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje
6.1.  A  társulás  megszűnésekor,  valamint  kiválás  és  kizárás  esetén  a  Felek  kötelesek 
elszámolni egymással.

6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a 
társulás  azon  tagjának  kell  visszaadni,  amelyik  azt  a  társulás  rendelkezésére  bocsátotta. 
Egyebekben a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 
VII. fejezet 4. pontjában foglaltak szerint. A társult önkormányzatok részéről kezdeményezett 
kiválás nem ad alapot a Társulással szembeni vagyoni követelés megfogalmazására, illetve 
érvényesítésére.

6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás 
vagy kiválás  esetén  pedig  a  társulás  a  megszűnés  napját  követő  1 hónapon belül  köteles 
elszámolni  a  társult  önkormányzat(ok)tal  az  éves  költségvetési  határozatban  előzetesen 
jóváhagyott  kiadások  és  bevételek  teljesítésével,  az  állami  bevételeken  túli  támogatások 
időarányos  felhasználását  és  a  kiegészítő  támogatásokat  figyelembe  véve.  Az  elszámolás 
benyújtását  követő  1  hónapon  belül  a  társult  önkormányzatokat,  illetve  a  társulást  illető 
pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell.

6.4.  A társulásból  kivált  vagy  kizárt  önkormányzatra  a  kiválást  vagy  kizárást  követően 
visszaszáll  a  jelen  megállapodással  átadott  szociális  és  gyermekjóléti  alapfeladat-ellátási 
kötelezettsége,  és a befogadó intézményt  nem terheli  tovább a jelen megállapodás alapján 
átvállalt szolgáltatási kötelezettség.

7. A megállapodás módosítása
7.1. A társulási megállapodás módosítását bármely társult önkormányzat képviselő-testülete a 
Társulási  Tanács  elnökénél  kezdeményezheti.  Az elnök a  javaslatot  és  a  Társulási  Tanács 
előzetes jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A 
képviselő-testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt 
megtárgyalni. 
7.2.  A társulási  megállapodás  kizárólag  írásban,  minden  társult  önkormányzat  képviselő-
testületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. 
E  körben  a  társulási  megállapodás  módosításával  egyenértékű  a  módosítást  elfogadó 
képviselő-testületi  határozatok  együttes  rendelkezésre  állása  is.  A  módosítás  hatálya  a 
módosításban kezdeményezettek szerint, ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi 
jóváhagyást követő napon következik be.



7.3.  Az  olyan  önkormányzat,  amely  közigazgatási  területén  nem  biztosít  vagy  nem  az 
intézmény által biztosít valamely az intézmény által is ellátott feladatot, képviselő-testülete 
által  kezdeményezheti,  hogy  ezen  feladataikat  a  társulásban  lássák  el.  Ilyen  irányú 
kezdeményezés esetén a 7.1 és 7.2. pontokban meghatározott szabályok irányadók a társulási 
megállapodás módosítására és annak hatályára.

X. fejezet
A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja

1.  A  felek  kijelentik,  hogy  a  jelen  megállapodás  alapján  a  társulás  rendjétől  eltérő 
feladatellátás  történik.  A III.  fejezet  2.  pontja  szerinti  feladatellátás  e  körben  a  társulás 
rendjétől eltérő feladatellátásnak minősül, így a Társulási Tanácsban a szavazatarányok IV. 
fejezet 1.2. pontjában foglalt speciális szabálya erre tekintettel került megállapításra.

XI. fejezet
Vegyes rendelkezések

1.  A  jelen  módosított,  és  egységes  szerkezetbe  foglalt  megállapodás  a  törzskönyvi 
nyilvántartásba   vétel napján lép hatályba.

2.  A  jelen  Megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény, a végrehatásukra kiadott kormány- és miniszteri rendeletek, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.  A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

4. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 
eredményre. A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki.

5.  A jelen  Megállapodást  –  annak  elolvasását,  tartalmának  megismerését  és  megértését 
követően - a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján 
a  polgármesterek  saját  kezű  aláírással  látják  el.  Jelen  megállapodás  melléklete  a  társult 
önkormányzatok  megállapodást  jóváhagyó,  minősített  többséggel  meghozott  képviselő-
testületi döntéseinek hiteles másolata.

A társult önkormányzatok:                 A társulási megállapodást  jóváhagyó képviselő-
testületi határozat száma:

Báránd Község Önkormányzata        81/2013.(V.29.) KT; 74/2014.(V.22.),
    181/2014.(XI.17.) KT.; 138/2015.(XI.11.) KT.;
    140/2015. (XI.11.) KT.; 

Biharnagybajom Község Önkormányzata    103/2013. (V.30.) KT; 78/2014.(VI.5.) KT.,
   146/2014. (XI.27.) KT.; 174/2015. (XI.26.) 

KT.,

Kaba Város Önkormányzata           111/2013. (V.16..) Kvt.h.; 88/2014.(V.15.)Kvt.h.
214/2014. (XI.20.) Kvt.h.; 186/2015.(IX.24.) 

Kvt.h.,
226/2015.(XI.12.) Kvt.h;



Sáp Község Önkormányzata    44/2013. (V.14.) KT; 35/2014.(V.23.) KT.,
  60/2014.(XI.28.)Kt.; 70/2015.(IX.29.) Kt.;
  79/2015.(X.30.) Kt.;

Tetétlen Község Önkormányzata   100/2013. (V.29.) KT.h; 56/2014.(V.28.),
  120/2014. (XI.28.) ; 148/2015.(IX.24.);
   175/2015.(XI.18.)

Kaba, 2016. február ……. 

dr. Kovács Miklós Szító Sándor
Báránd Község Polgármestere Biharnagybajom Község 
Polgármestere

  Szegi Emma  Karacs Imre
   Kaba Város Polgármestere   Sáp Község Polgármestere
                                            

                                               Borbélyné Fülöp Hajnalka
                                            Tetétlen Község Polgármestere

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt 
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

5. napirendi pont
Különfélék

1. Bárándi Napsugár Óvoda egészségfejlesztési program

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Egy megjegyzése volt, hogy a mi fenntartói jóváhagyásunk 
nem január 12. hanem február 11. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta,  hogy  a  pedagógiai  programban  foglaltak  alapján  kell  az  egészségfejlesztési 
programot kialakítani, azt jóvá kell hagyni a képviselő testületnek. Jóváhagyásra terjesztette 
fel az óvodavezető, hogy lássa a képviselő testület is, mint fenntartó. Ha van hozzászólás, 
javaslat azt meg kell tárgyalni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolta, hogy a baleset megelőzést és elsősegélynyújtást szigorúbban kell kezelni, jobban 
odafigyelni, tekintettel a történt balesetre.  



Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  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 határozatot:

16/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,  a Bárándi 
Napsugár  Óvoda  Egészségfejlesztési  Programját  a  határozat 
melléklete szerinti formában elfogadja.

Felhívja  a  figyelmét  az  óvoda  dolgozóinak,  hogy  a  baleset 
megelőzésre  és  elsősegélynyújtásra  koncentráltabb  figyelmet 
fordítsanak.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

2. Földesi ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy  a  járási  hivatal  a  megyei  temetkezési  vállalat  tulajdonjog  bejegyzésére 
irányuló kérelmére indult egy eljárás.
Van egy bizonyos tulajdoni hányadunk ebben a Hajdú-Bihar Megyei temetkezési vállalatban, 
Földesen van egy ingatlan,  amelyet a temetkezési vállalat  tulajdonában volt.  Viszont most 
vagyonátadásra kerül sor és kérik azt, hogy ne a temetkezési vállalat legyen tulajdonos hanem 
az  egyes  önkormányzatok,  akik tulajdoni  hányaddal  rendelkeznek a vállalkozásban.  Ezzel 
kapcsolatban kereste meg a járási hivatal az önkormányzatot, hogy 15 napon belül csatoljuk a 
testületi határozatot, hogy a bejegyzést kérjük-e az ingatlanra vagy sem. Sok választásunk 
nincs, lemondani nem mondhatunk róla. A tulajdonjogot érvényesíteni kell. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte, hogy ez jár valamiféle kötelezettséggel?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezt nem tudjuk.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A temetkezési vállalatnak ezt nem ilyen formában kellett volna átadni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ez a földesi temető?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem, két garázs vagy valamilyen épület. Nem tudták kideríteni, mert polgármester asszonnyal 
nem sikerült beszélni. 
Erdős Zsolt képviselő 
Megkérdezte működik ez a temetkezési vállalat?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Működnek, semmit nem tudunk róluk. Évente van egy gyűlésük. Jelentősége nincs. Erről a 
tulajdonról nem mondhatunk le. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Sok választás nincs.
Dr. Kovács Miklós polgármester



Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  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 határozatot:

17/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy HBMKH Püspökladányi Járási Hivatalának megkeresése 
alapján, a Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalt vagyonának 
részét képező földesi 0322/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében kéri 
tulajdonjogának bejegyzését.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. TRV bérleti díjjal kapcsolatos döntéshozatal  

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. 
A Képviselő- testület megtárgyalta.

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

18/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti, 
hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nek üzemeltetésre 
átadott  víziközművek  használatáért  fizetendő  nettó  bérleti  díj 
összege 2015. évre vonatkozóan: - ivóvíz szolgáltatás esetében: 
400.000.-Ft.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

4. Közvilágítással kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Felolvasta a levelet. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ez tény valóban, amit írnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Legutóbb 125 e + Áfa volt a nagy fényvető a Bocskai utcán. A legolcsóbb világítótest 75 e + 
Áfa volt. Plusz a fázismentesítés.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolja, kérjenek árajánlatot.  
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  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 határozatot:



19/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Báthori 
utca  lakóinak  közvilágítás  fejlesztéssel  kapcsolatos  kérését 
megvizsgálta  és  felhatalmazza  a  Jegyzőt  a  fejlesztésre 
vonatkozó árajánlat bekérésére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

5. Urnafal építésével kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  hogy megérkezett  az  árajánlat.  A ravatalozó 
melletti területen lenne felépítve az urnafal. Ugyan az, amit Püspökladányban is csináltak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Beszélt a városüzemeltetővel hogy ez kicsi lesz, de azt mondták új sorokkal bővítve már nem 
néz ki jól. 
Ha nagyobbat szeretnénk más típust kell nézni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Sok mindent meg tudnak ők is csinálni a közmunkásokkal. Beszél a városüzemeltetővel, hogy 
átvállalnak bizonyos munkafolyamatokat. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezte, hogy a ravatalozó falára lehet-e ezt tenni?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Nagyon jó hely ahova most tervezik. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egyelőre napolják el az urnafal építését. Javasolja, hogy az 1 millió forint 50 % -ért az utakat 
tegyék rendbe, kövezzék le. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  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 határozatot:

20/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. a 
Bárándi  Köztemető  területén  történő,  urnafal  kialakítására 
vonatkozó ajánlatát nem fogadja el.

Kéri,  hogy a  Püspökladányi  Városüzemeltető  és  Gyógyfürdő 
Kft.,  a  temető  éves  bérleti  díját  fele  részben  fordítsa  a 
temetőben lévő utak karbantartási  munkálatainak elvégzésére, 
valamint az utak kavicsburkolattal történő ellátására.

A bérleti  díj  másik  fele  tekintetében  képezzen  tartalékot,  az 
évközben felmerülő egyéb, munkálatok elvégzésére.

Határidő: Folyamatosan
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



6. KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat benyújtása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Felolvasta  az  előterjesztést.  A  kopjafa  és  környéke 
felújítását jelentené.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Elmondta,  hogy térkövezés  és  néhány  pad  is  lenne  kialakítva.  Ideje  lenne  rendbe  tenni. 
Amikor beszéltek erről a művelődési ház igazgatójával, felvetődött benne az a kérdés hogy 
nem kell-e beszélni azokkal, akik ezt készítették 2001-ben, a MIÉP helyi szervezetével. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Meg lehet kérdezni őket. Most arról kell határozni hogy beadják- e a pályázatot, ha nyertes a 
pályázat lehet beszélni velük. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  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 határozatot:

21/2016.(II.11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - különösen 
az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc  60.  évfordulója 
alkalmára tekintettel - támogatja a KKETTKK – 56P – 02 jelű 
„Büszkeségpontok”  pályázat  benyújtását,  mely  pályázaton 
elnyert  támogatásból  a  Szoborparkban  elhelyezett  1956-os 
kopjafa  és  környékének  a  megemlékezésekhez  méltóvá  tévő 
felújítása,  parkosítási  munkálatai  vannak  tervezve.  A 
munkálatokhoz  a  lehetőségekhez  mérten  az  Önkormányzat 
szakemberei hozzájárulnak munkájukkal.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Nyékiné Katona Hedvig igazgató

Dr. Kovács Miklós polgármester. 
Megkérdezte van-e további kérdés hozzászólás a különfélék napirenden belül?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Elromlott  a  mosógép  az  iskolában,  már  nem  lehet  megjavítani.  A  konyhával  közösen 
használják. Segítséget kér ebben. 
Dr. Kovács Miklós polgármester. 
Mindenki a művelődési házban mos.  
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Azt ők nem győzik, könnyebb, ha ott van helyben, könnyebben ki tudnak teregetni.
Dr. Kovács Miklós polgármester. 
Nézni kell egy árat és az 50 % -ig az önkormányzat hozzájárulhat.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A rekortán pálya felől az iskola felé a kapu nincs lezárva, vagy oldják meg, hogy lezárják és 
ne közlekedjenek keresztül vagy a sarat kell megszüntetni az „úton” kavicsfeltöltéssel.
Dr. Kovács Miklós polgármester. 



Már Kádár Andor felvetette ezt, hogy keresztüljárnak a gyerekek és felnőttek sokszor a gépek 
között. Nem szerencsés.  
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Nyitva tartást kellene kiírni. A könyvtár mellett be van hajolva a kerítés és ott bemásznak este 
a gyerekek a pályára, hiába van a kapu bezárva.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Minden eszközzel meg előzni, hogy baleset történjen, de nem tudunk mit kezdeni azokkal 
akik a tiltás ellenére még is bejárnak.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A könyvtárban lévő közmunkásokat nem lehetne e máshol elhelyezni?
A könyvtár egy településen a kultúra középpontja, ott csend van. Most hogy volt bent nagyon 
kellemetlen illat volt, röhögcsélés. Vissza is csökkent a vendégkör. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Jogos, csak hova?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Amikor szombaton az orvosi ügyelet jön, mikor nyitják ki az ajtót? Amíg nem érkezik az 
ügyelet kis gyerekekkel kint a hidegben várakoztak még a télen, nem lehet hamarabb kinyitni 
váróterem ajtaját?
Dr. Kovács Miklós polgármester. 
Az ügyelet amikor jön ők nyitják az ajtót, van náluk kulcs.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Nem tudta hogy ők nyitják. 

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

Erdeiné Hákli Ildikó
képviselő
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