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J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2016. március 31-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)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kiss Gyula jegyző
Üdvözölt mindenkit és jelezte, hogy Polgármester Úr késik az ülésről.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
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 Erdős 
Zsolt 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:

28/2016.(III.31.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Erdős Zsolt 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdős Zsolt képviselő

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Kérte,  hogy  vegyék  fel  a  napirendi  pontok  közé  a  Támasz  pályázatával  kapcsolatos  
döntéshozatalt.  Jelezte,  hogy  a  Kifogás  elbírálása napirend  zárt  ülés  keretében  kerül 
tárgyalásra, valamint zárt ülés keretében lesznek még ezen kívül előterjesztések. 



Erdős Zsolt, Kiss Gyuláné és Koroknai Béla Sándor képviselők jelezték, hogy a különfélék 
napirendi ponton belül lesz hozzászólásuk.

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

29/2016.(III.31.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. A helyi önkormányzatok működőképességét megőrző 
2016.évi rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
2. TOP pályázatok benyújtásához való hozzájárulás
3. Támasz pályázatával kapcsolatos döntéshozatal
4. Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a 
rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 
 5. Különfélék

1. napirendi pont
A  helyi  önkormányzatok  működőképességét  megőrző  2016.évi  rendkívüli 
önkormányzati támogatás igényléséről

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadta a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az előterjesztésben szereplő összeg tájékoztató jellegű volt. Az összeg 33.094.518.- Ft –ra 
emelkedett. Az első döntés júniusra várható.

Megérkezett az ülésre Polgármester Úr.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy ez az a hiány, amit bekalkuláltak ebben az évben a költségvetésben. Erre 
próbálunk fedezetet szerezni, figyelemmel arra, hogy csak működési jellegű kiadásokra ad az 
állam önhikit. Az elmaradt kifizetetlen számlákat gyűjtjük egy ideje. Június közepére az első 
bírálati részre reméli meg fog történni a döntés. 
Erdős Zsolt képviselő
Megkérdezte, hogy csak az idei számlákat lehet benyújtani?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Csak is olyan számlák jöhetnek szóba, aminek a fizetési határideje 60 napon túli. Ennek egy 
része még 2015. novemberi, decemberi. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte, hogy várható-e a teljes beadott összeg és számít-e a beadási sorrend?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezt nem lehet tudni. A sorrendnek nincs jelentősége.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Az nem akadálya hogy benyújtás után 2 nappal kifizetjük a számlákat?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem akadály, mert a kérelemben benne van az a számla és onnantól kezdve él a mi igényünk. 



Elmondja,  hogy  amiért  késett  az  egy  kicsit  az  önhikihez  is  tartozik.  A  tornaszobával 
kapcsolatosan most derült ki, hogy a katasztrófavédelemmel az engedély kiadása közben nem 
volt megfelelő az egyeztetés, illetve 1 év alatt romlott annyit az ivóvízhálózat nyomása, hogy 
már nem elegendő a 60 m3 –es tűzi víz tározó, amiről korábban döntöttünk, hanem 108 m3 –
es  tározó  kialakítását  kell  megvalósítanunk,  így  egy  plusz  50  m3  –es  tartályt  be  kell 
építenünk. Ennek a költségvetése bruttó 4,2 millió forint. 
Az E.on -nal is volt  egy veszekedése.  Az NSK részéről sem volt konkrét egyeztetés csak 
kiadták a közmű hozzájárulást, és most jöttek rá, hogy a nagy iskola épületének fő vezetéke 
nem is a Kossuth utcáról jön, hanem a Vörösmarty utcáról, amire ráépítettek 40 évvel ezelőtt 
2  épületet.  Ez  az  üzembiztonságot  olyan  mértékben  veszélyezteti,  hogy  nem  adnak 
hozzájáruló nyilatkozatot, hanem ki kell építeni egy teljesen új csatlakozást vagy a telkeken 
belül vagy a telkeken kívül a közutat érintve, különben nem lesz használatba vételi engedély. 
Ez  megint  3-  4  millió  forint.  E.on  os  vezetőkkel  vitatkozottt  azon,  hogy  egy  40  éves 
problémát akarnak most vele megoldatni. 
Ulveczki Lajosnak alpolgármester
A 40 éve történt építésről rajz van-e?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az E.on -nak nincs hiteles terve erről, de ezek az épületek építési engedéllyel rendelkeznek. 
Hogyan  tudott  kiadni  az  E.on  közmű  hozzájáruló  nyilatkozatokat  az  építéshez 
egyáltalán,mikor  ezeket  terv  szerint  tudták,  hogy  ráépítik.  Nem  volt  egy  hiteles 
nyilvántartásuk.
Kiss Gyuláné képviselő
Már csak földalatti vezetéket lehet kiépíteni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Így van, ez a másik probléma, hogy meglévő csatlakozásunk van, de azt sem fogadják el mert 
földkábelt kell kiépíteni, ami közút hozzájárulást, útátfúrást igényel.
Hogy engedhette meg az E.on, hogy két önkormányzati tulajdonú ingatlanon keresztül vittek 
egy méretlen vezetéket ami E.on tulajdon, szolgalmi jog semmi sincs bejegyezve.  
Ulveczki Lajosnak alpolgármester
Megkérdezte van-e valami kiút?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Holnap megy Budapestre és meglátja, mit tud tenni. 5 millió forint a plusz költsége a tűzi víz 
tározónak, ha a belső vezetéket ki kell építeni 4,3 millió forint, plusz az idő. Megmondta, 
hogy be fogja perelni az E.on -t és nem csak ő hanem a magyar állam is, mert egy 200 millió 
forintos beruházást akadályoznak.
A tigáz megadta az engedélyt pedig az egész ingatlant keresztül vágják, a bővítésre azonnal 
megvolt  az  engedélyünk,  a  vízszolgáltatók  megint  nem  problémáztak.  Az  E.on  nagyon 
rugalmatlan.

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 

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

30/2016.(III.31.) számú KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Magyarország  2016.évi  központi  költségvetéséről  szóló 
2015.évi  C.  törvény  3.  sz.  melléklet  III.1.  pontja  szerinti 



települési  önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati 
költségvetési támogatására meghirdetett pályázati kiírás alapján 
az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében

33.094.518 Ft

vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylését határozza 
el.

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

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

2. napirendi pont
TOP pályázatok benyújtásához való hozzájárulás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  hogy kijöttek  a  területi  operatív  programok, 
amelyek  megyei  szinten  lehetőséget  biztosítanak  különböző  fejlesztési  források 
igénybevételére. Három pályázat benyújtását és kidolgozását javasolja.
Az  egyik  a  települési  környezetvédelmi  infrastruktúra  fejlesztés,  a  belvíz 
csapadékelvezetéssel  kapcsolatos  terület,  a  másik  szociális  alapszolgáltatás 
infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése,   ez  a  támasz  feladataihoz  kapcsolódó  fejlesztési 
terület és a harmadik az ipari parkok és ipari területek fejlesztése. Ennek a három pályázatnak 
az előkészítési munkálatait kezdték el és ezeket szeretnék benyújtani. 
A belterületi  csapadékvíz  elvezetéssel  kapcsolatosan  egy  150  millió  forint  értékű  belvíz 
elvezetési program megvalósítását jelentené a bánáti részen. A Rákóczi utca és Dózsa György 
utca kifelé vezető részétől a teljes vízelvezetést megoldaná figyelemmel arra, hogy 2010-ben 
az egyik legproblémásabb terület volt és a katasztrófavédők is ezt a területet ellenőrizgetik 
első  sorban.  A Nagy  Géza  féle  gödör  befogadóként  nem  alkalmazható  mivel  most  már 
magánterület. Nincs elvezető szakasza ennek a területnek. Ez mindenképp fejlesztésre szorul. 
Az alapszolgáltatás bővítésénél mi adjuk be a pályázatot, de a támasz a fő kedvezményezett.  
A felmérések már elkezdődtek,  hogy milyen formában szeretnének ott  szolgáltatásbővítést 
illetve a meglévőek fejlesztését biztosítani. Ez 45 millió forint értékű energetikai korszerűsítés 
illetve magának a szolgálati lakásnak a fűtéskorszerűsítését jelentené. 
A harmadik  az  ipari  területfejlesztés.  Hajdú-Bihar  Megyében  erre  4,3  milliárd  forint  áll 
rendelkezésre,  ami  kihasználatlan  ugyanis  Debrecen  ebben  nem  pályázhat,  kis  települési 
szintre osztották le ezeket a pénzeket. Van egy két olyan vállalkozás, aki szeretne betelepülni 
a  településünkre  és  szeretne  termelő  tevékenységet  folytatni.  Bárándon  egyetlen  egy 
iparterület van, ami a Termelő Szövetkezet 7,7 ha -os üzemi területe, amiben lehet nekünk 
gondolkozni.  Szerencse,  hogy a  pályázatban területvásárlást  is  el  lehet  számolni  2  % -os 
értékig.  Innestől  kezdve ugyanis  befektetést  jelenthet  az  önkormányzat  részére  nyertesség 
esetén, de olyan lehetőséget is jelenthet, ami nem csak a vagyonunkat növeli, hanem adózás 
szempontjából  is  egy  jelentős  előrelépés.  A lehetőségekhez  mérten  amennyiben  nyer  a 
pályázat, akkor egy ilyen ipari területet fejleszteni lehetne. A jelenlegi elképzelések szerint ez 
egy 1 ha –os területet jelentene a TSZ iparterületéből, amiben 5 vagy 10 vállalkozás számára 



alakítanánk  ki  telephelyet  és  székhelyet.  Egy  200  millió  forint  összegű  fejlesztésben 
gondolkodunk. 
Koroknai Béla Sándor képviselő 
Megkérdezte, hogy a Termelő Szövetkezet ehhez, hogy áll?

Dr. Kovács Miklós polgármester
Partnerek  ebben.  Megkereste  két  olyan  vállalkozó  Debrecenből,  pontosan  amiatt,  hogy 
Debrecen ki van zárva, akik területfejlesztésbe gondolkodnak és nekik teljesen mindegy hogy 
egy debreceni ipari parkban vagy egy főút mellett alakítanak ki egy területet. Innen adódott az 
ötlet.  Mint említette a gond, hogy egyetlen egy ipari terület  van Bárándon, de ezt majd a 
településrendezési tervnél át kell majd gondolni. Ez a három lehetőség vetődött fel valamint 
majd  az  energetika  és  az  óvoda  eszközfejlesztésére  lehetne  még  beadni.  Ezt  majd  még 
meglátjuk. Ezek mind 100 %-os támogatottságú pályázatok, önerőt nem igényelnek kivéve az 
iparterületé, amihez majd egy adott befektetés szükséges.   
Koroknai Béla Sándor képviselő 
Az adott befektetés a terület megvásárlását jelenti?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Így van, amiből 2 % a pályázati összegből elszámolható. 
Koroknai Béla Sándor képviselő 
Az nem biztos, hogy fedezi a terület árát.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Biztos, hogy nem fogja. 
Kiss Gyuláné képviselő
Ha  ez  megvalósulna  a  foglalkoztatást  növelné?  Milyen  jellegű  tevékenységet  folytatna  a 
vállalkozás, lehet-e tudni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kötelező a foglalkoztatás. Mezőgazdasági termékfeldolgozásban gondolkodnak elsősorban. 
Jelenleg egy elvi hozzájárulás kell, ha megvan a konkrét terveket és a pályázati anyagot be 
fogja  hozni,  annak  egy része  a  vállalkozások  szándéknyilatkozata,  amiben kinyilatkozzák 
hogy mit szeretnének itt. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
A településrendezési tervet ennek alapján módosítanunk kell?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem kell, ha minden jól megy. 
Koroknai Béla Sándor képviselő 
Önálló bejárat lesz erre a területre?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Közös tulajdonú bejárat lesz. Másképp nem is lehet. A közutas tervezők most vizsgálják, hogy 
mennyire elfogadott, hogy közös tulajdonú úttal oldják meg. Komoly problémát okoz, hogy 
egy véderdőt terveztek az iparterület elé, a 42 -estől befelé eső sávban kb. egy olyan 200 
méter szakaszon. A buszmegálló a benzinkút véderdőben van. Addig nem ad rá engedélyt az 
építés  hatóság amíg ez  a  véderdő megmarad.  Ez okoz fejtőrést,  hogy hogyan tudják úgy 
kiszakítani  az  1  ha  -os  területet  hogy  ne  alakítsanak  ki  olyan  birtok  részeket  amik 
használhatatlanná válnak. 
Koroknai Béla Sándor képviselő 
A véderdőt nem érti, az most szerepel papíron véderdőként?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen. Térképen bemutatta ezt a területet.
Koroknai Béla Sándor képviselő 



Tart  attól  nehogy  úgy  járjanak  majd,  hogy  a  közút  nem  ad  engedélyt  a  42-ről  való 
becsatlakozásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem gondolná,  hogy ez  problémát  fog  jelenteni,  mert  maga  a  kialakítás  pont  erről  szól. 
Útcsatlakozás kiépítés, közművesítés, telephely kialakítás. Ez a pályázatban benne kell, hogy 
legyen. 

Kiss Gyuláné képviselő
Mit jelent a véderdősáv?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az ipar területnek lehetnek olyan melléktermékei, ez ráadásul olyan fokozott zajhatással és 
szennyező hatással  járó ipari  területnek van minősítve,  hogy akár  itt  egy vegyi  üzemet is 
tudnának  létesíteni.  Mivel  hogy  ilyen  a  minősítése  figyelembe  vették  az  észak  nyugati 
szélirányt  és  annak  megfelelően,  hogy  ez  a  településre  ne  jusson  be,  gyakorlatilag  egy 
véderdő telepítését tervezték meg. 
Ulveczki Lajosné alpolgármestere
Az egész terület a szövetkezetéé? Nem érint magán területet?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen az egész, nem érint magánt. 
Koroknai Béla Sándor képviselő 
Hajlandó a TSZ nagyobb területet is eladni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A TSZ eladná az összeset, de arra nincs fedezet. 
Erdős Zsolt képviselő
Megkérdezte, hogy az utak aszfaltozására nincs mód ebben a támogatási formában?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van egy a munkahelyhez való közvetlen hozzáférést biztosító utak fejlesztése, amire van a 
megyében  4  milliárd  forint.  Azt  a  közutasok  pályázzák  meg,  Innestől  kezdve  belterületi 
önkormányzati útra nincs. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Kerékpárút kiépítését a tanyáig, azt lehetne ebbe belevonni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kerékpárútra van, de az a baj hogy a megyei keretek nagyon kicsik. 
Elindultak egy másik lehetőségben is. Jönnek ki az ún. RO-HU pályázatok, román magyar 
határon átnyúló pályázatok, amik tükörprojekteket takarnak. Megy ki Nagyváradra az ottani 
prefektussal  tárgyalni,  ugyanis  Románia  a  pályázó  fél  és  ők  konzorciummal  tudják  ezt 
megvalósítani, ők kapják a támogatást ők számolnak el vele. Megy ki megbeszélni, hogy egy 
ilyen projektben hogyan tudnának együtt működni. Így elképzelhető hogy lesz aszfaltozás. 
Magyar vagy uniós fejlesztésből biztos, hogy nem. 
Koroknai Béla Sándor képviselő 
Nagyváradnak ez érdeke?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nagyváradnak érdeke, mert nem pályázhat partner nélkül.
Erdős Zsolt képviselő
Ezt ki finanszírozza?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az  Unió.  Ezeknek  nem magyarországi  az  elbírálása,  nem magyarországi  az  elszámolása, 
hanem minden a román félnél összpontosul. 
Erdős Zsolt képviselő



Visszatérve  a  három  pályázati  javaslatra,  a  meghatározott  összegek  honnan  jöttek? 
Hozzávetőlegesen megalapozottak ezek a számok?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az  előzetes  tervezésekből,  minden  egyes  pályázatnak  van  egy behatárolt  összeghatára  és 
megalapozottak, igen.
Kiss Gyuláné képviselő
A belterületi csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan lesz majd egy esővíztározó?

Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem. Ki kell vezetni a településről a vizet. Elvezető csatornával kell rendelkezni. 
Erdős Zsolt képviselő
Mit  jelent  hogy  a  támogatás  elnyerésének  módja  standard  és  kiemelt  kiválasztási 
eljárásrendű?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A standard, hogy létrehoznak itt a megyében egy 3 fős bíráló bizottságot amelyben az irányító 
hatóság, a megyéről egy ember, illetve a minisztérium részéről egy ember bírál. A kiemelt 
ugyan az mint a KEOP -nál  volt,  hogy kiemelt  projektté  teszik és onnantól  kezdve nincs 
bírálat.
Most elviekben kellene dönteni. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 

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

31/2016.(III.31) KT határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilatkozza az önkormányzat a Területi Operatív Programok 
vonatkozásában az alábbi pályázatok előkészítését támogatja:

1.  TOP-2.1.3-15 -  Települési  környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések program keretein belül belvízcsatorna kiépítése 150 
millió  forint  bruttó  értékben  a  település  Dózsa  Gy.  Utcai 
szakaszán.

2. TOP –4.2.1-15 kódszámon kiírt „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése”tárgyú  pályázati 
felhíváskeretében bruttó 45 millió forint értékben a pszichiátriai 
betegek  nappali  ellátását  támogató  ingatlanfejlesztés  a 
TÁMASZ szociális Alapszolgáltatási Központ ingatlanán.

3.  TOP-1.1.1-15  -  Ipari  parkok,  parkterületek  fejlesztése  a 
gazdaságfejlesztés  érdekében  200  millió  forint  értékben  a 
Termelő Szövetkezet iparterületén.

Felhatalmazza a polgármestert a fentebb hivatkozott pályázatok 
előkészületi  munkáinak  elvégzésére,  a  szükséges 
megállapodások aláírására,  valamint a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester



3. napirendi pont
Támasz pályázatával kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  hogy  van  egy  pályázata  a  támasznak  is  a 
védőháló a családokért, amit szeretnének beadni. Vissza nem térítendő 100 % -os pályázat. 
Három  elemére  szeretnének  pályázni,  valamint  egy  pszichológust  szeretnének  nagyon. 
Képzéseket akarnak megvalósítani még a dolgozóknak. Autókat fognak beszerezni most.
Javasolja támogatásra!

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 

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

32/2016.(III.31) KT határozat

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ alapítványa 
a  Kabai  Támasz  Alapítvány  pályázatot  nyújtson  be  a 
Magyarország  Kormányának  „Védőháló  a  családokért  „című 
felhívásának  (kódszám:  EFOP-1.2.1-15)  alábbiakban  felsorolt 
három elemére:

1)  Család  és  munka  összeegyeztetését  segítő  tanácsadás, 
képzések  és  programok  lebonyolítása  (pl: 
kompetenciafejlesztés,  tájékoztató  alkalmak  munkáltatók 
részére  családbarát  megoldásokról,  helyi  szövetségek 
létrehozása  munkáltatók,  civilek,  önkormányzatok,  családok 
között,  kismamák  számára  a  munkába  való  visszatérés 
segítése);

2) Családi közösségépítő programok szervezése. (pl: generációk 
közötti együttműködés, az idősebb generáció közösséget erősítő 
aktivizálása  és  integrálása  a  helyi  közösségbe.  A generációk 
közötti  szakadékok  csökkentése  és  a  családokat  összefogó 
közösségek  és  külső  -  nevelési,  kulturális,  testi  és  lelki 
egészséggel  foglalkozó  szervezetekkel,  intézményekkel  való 
kapcsolatokat  erősítő  találkozók,  rendezvények, 
gyermekfelügyeletet  nyújtó,  önkéntes  alapon  szerveződő 
megoldások megvalósítása, szívességcsere megszervezése);

3)  Sajátos  vagy  nehéz  helyzetben  lévő  családokat  segítő 
programok,  tanácsadás,  csoportfoglalkozások,  tréningek 
lebonyolítása  (kiemelt  célcsoportok:  gyermeküket  egyedül 
nevelő  szülök;  többgyermekes  családok;  mozaik  családok; 
krónikusan beteg, fogyatékossággal élő, egyéb sajátos nevelési 
igényű gyermeket  nevelő  családok;  fogyatékos emberek mint 
szülők;  örökbefogadó  és  nevelőszülők,  idős  családtagot 
gondozó  családok;  krízishelyzetben  lévő  várandósok;  egyéb 



szempontból  hátrányos  helyzetű  családok)  pszichológus 
alkalmazásával (heti 3-4 óra).

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére, a kapcsolódó dokumentáció aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

4. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a rászorulók részére nyújtható 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.25.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta,  hogy  két  részre  bontotta  a  módosításokat.  Az  egyik  Erdős  Zsolt  javaslatai  a 
babacsomaggal  kapcsolatban,  a  másik  az  ellátáshoz  kapcsolódó  technikai  jellegű 
módosítások. 
Erdős Zsolt módosítási javaslatai a babacsomaggal kapcsolatban három részből állnak. Egyik 
a babacsomag jövedelmi korlátja, amit javasol képviselő úr, hogy kerüljön ki. Egészüljön ki a 
rendelet,  hogy  egyedi  elbírálástól  függően  bármely  kérelmezőnek  meg  lehessen  adni  a 
babacsomag  támogatást.  Kerüljön  ki  a  rendeletből,  hogy  csak  a  településen  működő 
vállalkozónál lehessen levásárolni a megítélt támogatást. A Szociális Bizottság megtárgyalta a 
módosítási javaslatokat. Átadja a szót a bizottság elnökének.
Erdős Zsolt képviselő
Elmondja,  hogy  az  első  módosítás  amit  javasolt,  hogy  kerüljön  ki  jövedelmi  korlát  a 
babacsomagból.  Ez  a  támogatási  forma  szükségszerű,  viszont  nem ösztönöz arra,  hogy a 
fiatalok gyermeket vállaljanak, ennek egy üzenet értéke van nagyra becsüli az önkormányzat 
azokat  a  fiatalokat  akik  gyermeket  vállalnak  és  itt  nevelik  fel  őket.  Ebből  nem  kellene 
jövedelem alapján kizárni azokat, akiknek az egy főre eső jövedelme meghaladja ezt a 114 
ezer forintot. 
A másik javaslat arra vonatkozik, hogy tettek egy olyan kikötést hogy legalább az egyik szülő 
2  évet  megelőzően  itt  él  a  településen.  Az  első  kérelmezőt  ezért  kellett  elutasítani.  Itt 
nevelkedett fel Bárándon, elkerült és nemrég hazaköltözött. Nem lakik két éve itt és sajnálták 
hogy  emiatt  el  kellett  utasítani  ezért  gondolta  hogy  egyedi  elbírálás  alapján  tehetnének 
kivételt. 
A harmadik javaslat az hogy kerüljön ki, hogy csak bárándi vállalkozónál lehessen levásárolni 
az odaítélt támogatást. Ugyanis személyes tapasztalata hogy nagyon nehéz beszerezni azokat 
a dolgokat amik egy baba neveléséhez szükségesek. 
A szociális bizottság támogatta a javaslatát. Vita volt hogy mennyire diszkriminatív az egyedi 
elbírálás a lakóhely vizsgálatánál. Abban maradtak hogy majd testületin ezt átbeszélik. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A rendelet 6 -os és 7 -es szakaszának módosításáról lenne szó. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Okafogyottá válik az első bekezdés, ha beleteszik az egyedi elbírálást, akkor nincs értelme 
kikötésnek. 
Kiss Gyuláné képviselő



A bizottsági ülésen is az volt a véleménye hogy a 2 éves „féket”, akkor is helyesnek találta és  
jónak tartja. Az egyedi elbírálást nem támogatja.
Koroknai Béla Sándor
Véleménye, hogy csak annyit kellene módosítani, hogy nem 2 éve hanem legalább 2 évet a 
településen élt.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Akkor nagyon sok ember válik jogosulttá, aki nem Bárándon lakik most, de 2 évet valamikor 
itt lakott. 
Koroknai Béla Sándor
Igen igaz.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Csak ezért valaki ne költözzön haza. Aki itt él és itt is képzeli el a jövőjét azt támogassák.

Kiss Gyuláné képviselő
A felső határ eltörlését javasolta és azt is, hogy ne csak Bárándon lehessen levásárolni. Nem 
lehet egy rendeletet mindenkinek a személyére szabni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egyetért képviselő asszonnyal.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta,  hogy a másik módosítás technikai  jellegű.  Az eljárási  szabályozásban történtek 
változások,  a  közüzemi  díjtámogatás,  közgyógyellátási  települési  támogatás  valamint  a 
szociális  étkeztetéshez kapcsolódó települési  támogatás folyósításának határideje december 
31- ről a következő év április  30 –ra változott.  A rendeletmódosítás az ehhez kapcsolatos 
eljárásjogi változásokat tartalmazza. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 

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

7/2016.(III.31.) rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet

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

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

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

1.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 17.§ (11) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:



„(11)  A  közüzemi  díjtámogatásra  való  jogosultságot,  a  tárgyév  április  30.  napja  előtt 
kezdeményezett új eljárások esetében a tárgy év április 30. napjáig, míg az április 30. napját 
követő  időszakban kezdeményezett  eljárások tekintetében a  közüzemi  díjtámogatásra  való 
jogosultságot megállapítani a tárgyévet követő év április 30. napjáig lehet. A jogosultsági idő 
a kérelem benyújtási hónapjának első napjával kezdődik.”

2.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 17.§ -a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12)  Az  ügyfél  közüzemi  díjtámogatásra  való  jogosultsága  bármikor  felülvizsgálható. 
Minden  megállapított  jogosultságot  évente  egyszer.  az  önkormányzat  költségvetésének 
elkészülését követően, de legkésőbb minden év április 30. napjáig felül kell vizsgálni.

a) A felülvizsgálati eljárás hivatalból indul. Az ügyfél az alapeljárásban foglalt adatokat 
valamit a felülvizsgálathoz szükséges egyéb adatokat, a felülvizsgáló szerv megkeresésre, 
a megjelölt határidőben szolgáltatni köteles.

b)  Amennyiben  az  ügyfél  nem,  vagy nem megfelelően  szolgáltatja  a  felülvizsgálathoz 
szükséges  adatokat,  a  támogatásra  való  jogosultsága,  a  megállapító,  vagy  a  megelőző 
felülvizsgálati határozatban megjelölt időpontban megszűnik.”

3.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 17/A.§ (4) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„(4)  Amennyiben  a  közüzemi  támogatás  felülvizsgálatának  elhalasztására  sor  kerül,  az  új 
kérelmeket folyamatosan el kell bírálni, azzal, hogy az elhalasztás napja és a felülvizsgálat új 
határnapja  között  benyújtott  kérelmek  alapján  jogosultságot  csak  az  új  határnapig  lehet 
megállapítani és az új jogosultságot a már megítélt támogatások jogosultságaival együtt felül 
kell vizsgálni.”

4.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 20.§ -a az alábbiaknak megfelelően módosul:

„20. § (1) Az a szociálisan rászorult személy jogosult közgyógyellátási települési támogatásra, 
aki más jogcímen, ilyen irányú támogatást, közgyógyellátást és gyógyszervásárlási települési 
támogatást nem vesz igénybe:

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 240 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át, és

b) az elismert havi rendszeres gyógyító ellátási költsége meghaladja az 5.000.-Ft-ot.”

(2) A közgyógyellátási települési támogatás a gyógyszerköltség 75%-ig terjed.

(3) A közgyógyellátási települési támogatásra való jogosultságot, a tárgyév április 30. napja 
előtt kezdeményezett új eljárások esetében a tárgy év április 30. napjáig, míg az április 30. 
napját követő időszakban kezdeményezett eljárások tekintetében a közgyógyellátási települési 
támogatásra való jogosultságot megállapítani a tárgyévet követő év április 30. napjáig lehet. A 
jogosultsági idő a kérelem benyújtási hónapjának első napjával kezdődik.



(4)  Az  ügyfél  közgyógyellátási  települési  támogatásra  való  jogosultsága  bármikor 
felülvizsgálható.  Minden  megállapított  jogosultságot  évente  egyszer.  az  önkormányzat 
költségvetésének elkészülését követően, de legkésőbb minden év április 30. napjáig felül kell 
vizsgálni.

a) A felülvizsgálati eljárás hivatalból indul. Az ügyfél az alapeljárásban foglalt adatokat 
valamit a felülvizsgálathoz szükséges egyéb adatokat, a felülvizsgáló szerv megkeresésre, 
a megjelölt határidőben szolgáltatni köteles.

b)  Amennyiben  az  ügyfél  nem,  vagy nem megfelelően  szolgáltatja  a  felülvizsgálathoz 
szükséges  adatokat,  a  támogatásra  való  jogosultsága,  a  megállapító,  vagy  a  megelőző 
felülvizsgálati határozatban megjelölt időpontban megszűnik.

5.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 20/A.§ (4) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„(4)  Amennyiben a  közgyógyellátási  települési  támogatás felülvizsgálatának elhalasztására 
sor kerül, az új kérelmeket folyamatosan el kell bírálni, azzal, hogy az elhalasztás napja és a 
felülvizsgálat  új  határnapja  között  benyújtott  kérelmek  alapján  jogosultságot  csak  az  új 
határnapig  lehet  megállapítani  és  az  új  jogosultságot  a  már  megítélt  támogatások 
jogosultságaival együtt felül kell vizsgálni.”

6.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 28.§ (1) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„28.§ (1) Gyermek születéséhez kapcsolódó egyszeri támogatás állapítható meg minden 2015. 
március 01. napján vagy azt követően született, bárándi lakóhellyel rendelkező gyermek után, 
akinek legalább  az  egyik  szülője  a  gyermek  születését  megelőzően  két  éve  folyamatosan 
bejelentett bárándi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él.”

7.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 28.§ (5) bekezdése az alábbiakban foglaltak szerint módosul:

„(5) A támogatás felhasználása számlával igazoltan, az újszülött gondozását, a babaápolást és 
egyéb eszközök beszerzését jelenti.”

8.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 29.§ (3) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„(3) A szociális étkezetéshez kapcsolódó települési támogatásra való jogosultságot, a tárgyév 
április 30. napja előtt kezdeményezett új eljárások esetében a tárgy év április 30. napjáig, míg 
az  április  30.  napját  követő  időszakban kezdeményezett  eljárások tekintetében a  szociális 
étkezetéshez kapcsolódó települési támogatásra való jogosultságot megállapítani a tárgyévet 
követő év április 30. napjáig lehet. A jogosultsági idő a kérelem benyújtási hónapjának első 
napjával kezdődik.”



9.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 29.§ -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  Az ügyfél  szociális  étkezetéshez  kapcsolódó települési  támogatásra való jogosultsága 
bármikor  felülvizsgálható.  Minden  megállapított  jogosultságot  évente  egyszer.  az 
önkormányzat költségvetésének elkészülését követően, de legkésőbb minden év április  30. 
napjáig felül kell vizsgálni.

a) A felülvizsgálati eljárás hivatalból indul. Az ügyfél az alapeljárásban foglalt adatokat 
valamit a felülvizsgálathoz szükséges egyéb adatokat, a felülvizsgáló szerv megkeresésre, 
a megjelölt határidőben szolgáltatni köteles.

b)  Amennyiben  az  ügyfél  nem,  vagy nem megfelelően  szolgáltatja  a  felülvizsgálathoz 
szükséges  adatokat,  a  támogatásra  való  jogosultsága,  a  megállapító,  vagy  a  megelőző 
felülvizsgálati határozatban megjelölt időpontban megszűnik.”

10.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  rászorulók  részére  nyújtható 
pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló  4/2015.  (II.25.) 
önkormányzati rendeletének 29/A.§ (4) bekezdése az alábbiaknak megfelelően módosul:

„(4) Amennyiben a szociális étkezetéshez kapcsolódó települési támogatás felülvizsgálatának 
elhalasztására  sor  kerül,  az  új  kérelmeket  folyamatosan  el  kell  bírálni,  azzal,  hogy  az 
elhalasztás  napja és  a  felülvizsgálat  új  határnapja  között  benyújtott  kérelmek  alapján 
jogosultságot csak az új határnapig lehet megállapítani és az új jogosultságot a már megítélt 
támogatások jogosultságaival együtt felül kell vizsgálni.”

11.§

(1) Jelen rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba, és kihirdetését követő napon hatályát 
veszíti.

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

Báránd, 2016. március 31.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző



Különfélék nyílt

Kiss Gyuláné képviselő
A tél folyamán tette felkérdésként és most ismételten megkérdezi, hogy a régi gyógyszertár 
törmelékkel kapcsolatban jutott-e valamire az egyeztetések során Polgármester Úr? Sikerült-e 
valamit ebben lépni? Valamint tervezi-e az önkormányzat külterületi utak gléderezést?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem,  de  felhívja  az  illetőt  a  törmelékkel  kapcsolatosan  annak  eltakarítására.  Az  utak 
gléderezést több mint egy hete csinálják. 
Majoros Csaba képviselő
A  Báthori  utcáról  keresték  meg,  hogy  a  szennyvízelvezetés  kapcsán  nagy  nyomvonal 
süllyedés  van  illetve  a  fed  lapok  össze  töredeztek  és  elcsúsztak,  ami  balesetveszélyes.  A 
kivitelező visszajön még?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Be kell jelenteni Futóné Áginál. Jönnek vissza jövő héten aszfaltozni. 
Erdős Zsolt képviselő
Nem csak azzal az utcával van gond, hanem a Bethlennel, az Akácfával is. 
Jelzi, hogy a játszótéren az egyik hinta balesetveszélyes.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tud róla, intézkednek ez ügyben. 
Erdős Zsolt képviselő
Padok felújítása tervben van-e? Úgy tudja több is az önkormányzati tulajdon, egy lakos 
jelezte neki, hogy szeretné ha rendbe raknák. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem volt róla szó eddig.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Sok helyt csak a betonvégek vannak meg, van, ahol nem is kell már. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jelezték már neki is idősebbek, hogy lehetne több padot kirakni, akár a temető felé is lehetne 
kihelyezni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Akik előtt ilyet látunk meg lehetne kérdezni tartanak-e rá igényt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Össze kell írni hol van szükség rá, hol nincs. 
Erdős Zsolt képviselő
Mit mondhat az illetőnek?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jöjjön be és jelezze.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Ma felháborodott lakosok állították meg azzal, hogy mi van az 55 ezer forinttal. 



Dr. Kovács Miklós polgármester
Azt ígértük, hogy nyár közepére lesz ebből valami, április 14-én lesz társulási ülés ahol döntés 
lesz arról, hogy mennyit fognak visszakapni. Úgy néz ki, hogy 10 vagy 15 ezer forint fog 
visszajárni. Az előkészítési és működési költségek magasak voltak, egy éve senki nem fizet 
szennyvízdíjat 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Tájékoztatásként közli, hogy a Debreceni Déri Múzeum évkönyvében 15 oldalon keresztül 
van a Bárándi kenyérfesztiválról szó.
Gond, hogy a ez évi fesztivál napján a környéken 3 rendezvény is lesz. Mindig június utolsó 
szombatján tartjuk, ez most is így lesz ennek ellenére is. Sajnálja, de aki ide akar jönni az 
eljön.
Erdős Zsolt képviselő
Utak helyreállítása tervben van-e? Sok helyt nagyon rossz az utak állapota.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen, áprilisban tervezik.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezi hogy a rendelő felújítását meg lehetne e oldani?
A hétvégén  volt  az  ügyeleten,  véleménye  hogy  az  a  kartonozó  megalázó  és  embertelen 
körülmények között végzik a munkájukat az ügyeletes orvosok. Valamit ki kellene találni. Az 
egész rendelő rossz és lepukkant. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Osztatlan közös tulajdon az épület, ha pályáznak is 27 % -ot hozzá kell tenni. Tervben a mozi 
épületének felújítására pályáznak. Ott lehetne egy ügyeleti szobát kialakítani.  

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

Erdős Zsolt 
képviselő
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