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2016. április 14-én megtartott

rendes nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

              

38/2016.(IV.14.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

39/2016.(IV.14.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről 

40/2016.(IV.14.)   KT határozat:   A migránskvóta elutasítása

41/2016.(IV.14.)   KT határozat:   Közkifolyókkal kapcsolatos döntéshozatal

8/2016.(IV.14) rendelet  :  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  8/2016.(IV.14)  számú 

önkormányzati rendelete az önkormányzat és 

intézményei  2015.  évi  költségvetéséről  szóló 
3/2015.(II.25.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról

9/2016.(IV.14) rendelet  :   Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  9/2016.  (IV.14.)  számú 
önkormányzati  rendelete  a  Báránd  Község 
Díszpolgára  cím,  valamint  a  Pro  Urbe 
Emlékérem alapításáról és adományozásának 
rendjéről

10/2016.(IV.14) rendelet  :  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  10/2016.  (IV.14.)  önkormányzati 
rendelete  a  gyermekétkeztetésért  fizetendő 
térítési díjakról

J e g y z ő kö n y v

mailto:barandhivatal@gmail.com


Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2016. április 14-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)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

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

38/2016.(IV.14.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Kiss 
Gyuláné képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Kiss Gyuláné képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  7  igen  szavazattal,  nem és 
tartózkodás nélkül:

39/2016.(IV.14.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1 A migránskvóta elutasítása
2 Közkifolyókkal kapcsolatos döntéshozatal



3 Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testületének 
Báránd Községi Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi 
költségvetéséről  szóló  3/2015.(II.25.)  számú  rendeletének 
módosításáról

4 Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testületének  a 
díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe emlékérem alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló 9/1995.(VI.12.) számú 
rendeletének módosítása

5 Rendeletalkotás  a  gyermekétkeztetésért  fizetendő  térítési 
díjakról

6 Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
A napirendi  pontok  tárgyalása  előtt  rövid  beszámolót  tartott  az  elmúlt  időszak  fontosabb 
történéseiről.
Elmondta,  hogy  az  elmúlt  testületi  üléseken  elfogadott  határozatok  és  rendeletek 
végrehajtással  kapcsolatos  döntéseket  nem  igényeltek  azon  kívül,  hogy  a  rendeleteket 
kifüggesztettük a határozatokat beiktattuk. 
A rendkívüli támogatás iránt a pályázat benyújtásra került. A belvízrendezéshez kapcsolódó 
pályázatot jövő hét csütörtökön be kell adni, keddre kész lesz a végleges anyag és szerdán egy 
testületi ülés keretében dönteni kell. 
A támaszos pályázattal kapcsolatban folynak az előkészítési munkálatok. Negatívum került 
előtérbe, hogy a pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos szolgáltatás bővítésünket 
egyelőre  a  Nemzeti  Rehabilitációs  Hivatal  nem  fogadta  be,  ami  azt  jelenti,  hogy  ezt  a 
szolgáltatást ilyen formában nem fogjuk tudni ebből a támogatásból megvalósítani. Maga a 
fejlesztés megvalósítható. 
Volt  egy  víziközmű  vagyon  térítésmentes  átvételéről  egy  döntés  ez  megtörtént  a 
jegyzőkönyvek  átadásra  kerültek,  aktiválásra  került  a  vagyon  az  önkormányzatnál  a 
meghatározott időpontban. 
A tornaszobával  kapcsolatosan  említette,  hogy  kell  egy  másik  tűzivíz  tározó,  ami  újabb 
probléma,  hogy elhelyezni  sem lehet,  ahova  szerették  volna  ott  próbafúrásokat  végeztek, 
annyira laza a talaj, hogy amennyiben odahelyezik, megcsúszik az egész iskola. A tervezőkkel 
egyeztetve az a döntés született, hogy a rekortán pálya mögé helyezik el. Ott is próbafúrásokat 
fognak végezni, ez még elvi síkon dőlt el. A plusz költségekhez kapcsolódó kötelezettségek 
vonatkozásában a NFM felé benyújtottuk az igényt. Az E.on –nal kapcsolatos munkálatok is 
megoldódnak  ugyanis  inkább  lemondanak  a  vezeték  tulajdonjogáról  és  átadják  az 
önkormányzatnak. Nagyságrendileg kb. 500 ezer Ft költsége azért lesz. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte mit jelent, hogy lemondanak a vezeték tulajdonjogáról?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van egy méretlen fővezeték, amit átadnak inkább az önkormányzatnak és a Vörösmarty utcára 
ki fognak helyezni egy főmérőt. A mérőszekrénynek lesz egy kialakítási költsége, ami kb. 250 
ezer Ft. A kivitelezés az ütemterv szerint halad. 
Szennyvíz helyreállítási munkálatok megkezdődtek. 
Közmunkaprogrammal kapcsolatosan elmondta, hogy lakossági bejelentés alapján munkaügyi 
ellenőrzés  volt  az  elmúlt  héten.  Mindent  rendben találtak.  Megkezdődtek  a  járdaépítések, 
úthelyreállítások.  Más  települések  képviselői  többször  voltak,  hogy  mintát  vegyenek  a 
programjainkról. A közmunkaprogramban készített termékkel hétvégén, a Bihar-Bihar expón 
fognak részt venni. 



Elmondta,  hogy  két  ülése  is  volt  a  Hajdú-Bihari  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt.  –nek.  A 
tulajdonosi  közösség  úgy  határozott,  hogy  egy  új  értékbecslése  hatalmazta  fel  a 
végelszámolót. A TRV vételi szándékát továbbra is fenntartja. 
Előkészületei  vannak  egy  Román  –  Magyar  határon  átnyúló  programnak  is,  amivel 
kapcsolatosan  tegnap  Nagyváradon  volt.  Szeretné,  ha  két  területen  valósulnának  meg 
fejlesztések,  útépítés  és  egészségügyi  intézmény  létrehozásával  kapcsolatos  fejlesztések 
lesznek. 
Átszervezés van a közös önkormányzati hivatal keretein belül, ami azt jelenti, hogy a tetétleni 
kollegák  közül  egy már  átkerült  és  még  egy két  kollega  át  fog  kerülni.  Jegyző  úr  erről 
bővebben fog tájékoztatást adni. 
Tájékoztatásként elmondja, hogy ma délután vízi közmű ülés is lesz, döntés fog születni arról, 
hogy mennyi pénzt fognak visszakapni a lakosok. 
Megkérdezte van –e kérdés, hozzászólás?
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte a ROHU –s pályázaton belül mit takar az egészségügyi intézmény létrehozása?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Idősek otthonának a létrehozását. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkéri  jegyző  urat,  hogy  a  közös  önkormányzati  hivatallal  kapcsolatos  átszervezésről 
mondjon pár szót, ha van rá lehetőség. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Másfél éve jelentkeztek az első problémák egyes személyek egymás közötti viselkedéséből. 
Ezért vált esedékessé a hivatal átszervezése, valamint ésszerűsíteni kell a feladatköröket. Két 
helyszínen két személy végzi ugyanazt a munkát. Nem létszámleépítésről van szó. 
Majoros Csaba képviselő
Személyi problémák itt voltak vagy Tetétlenen?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Tetétlenen, itt Bárándon nincs probléma.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Próbálták 2013 óta ezt a laza kapcsolatot fenntartani. Nem volt probléma, míg a gondok nem 
jelentkeztek.  Egyrészt  személyi  kérdésekben  nem  tudtunk  döntéseket  hozni,  mert  a 
munkáltatói  jogok gyakorlásánál  nem volt  egyértelmű,  hogy akkor most  ki  is  a  főnök.  A 
munkáltatói kérdéseket megkérdőjelezték, párhuzamos munkavégzések folytak. 
Erdős Zsolt képviselő
A határon átnyúló pályázattal kapcsolatban megkérdezte, hogy lehet-e tudni konkrétan, hogy 
ez hány km –es útszakaszt érint?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem lehet tudni. 
Megkérdezte  van  e  több  hozzászólás,  kérdés?  Miután  nem  volt  áttértek  a  napirendek 
tárgyalására.

1. napirendi pont
A migránskvóta elutasítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy egyetért a nyilatkozatban foglaltak nagy 
részével, de már a korábbiakban is kifejtette, hogy vannak részek, melyek egyéb nemzetközi 
egyezmények miatt nem relevánsak. Átadta a szót Erdős Zsolt képviselőnek.



Erdős Zsolt képviselő
Megkérte a Jobbik önkormányzati  kabinetje, hogy terjessze elő testületi  ülésen. Elmondta, 
hogy nemrég elfogadtunk egy hasonló állásfoglalást, azt a Fidesz terjesztette be ezt pedig a 
Jobbik. Ez az állásfoglalás kiterjed a visszatoloncolásra illetve a relokációra is. A jobbiknak az 
az állásfoglalása ebben az ügyben, hogy a kormány migráns ügyben kettős beszédet folytat. A 
határozati javaslat kiküldésre került. Ebben kellene döntést hozni, támogatja -e a testület vagy 
sem.
Javasolja, hogy kerüljön ki a tanácsi értekezlet a határozati javaslatból, mivel az már elmúlt.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A visszatoloncolással kapcsolatban ugyan az a véleménye mint korábban, de alapvetően nincs 
kifogása ellene. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte, hogy ha ezt támogatják, nem sértenek uniós jogszabályt?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megfogalmazódott  legutóbbi  ülésen  is  hogy  uniós  jogszabályban  benne  van  ez  a 
visszatoloncolás.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Csak véleményt alkotunk, ezzel uniós jogszabályt nem sértünk. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Attól  függ,  hogy az  Alaptörvény  (32).  cikk  (1)  j)  pontja  alapján  mit  kérünk.  Kérhetünk 
tájékoztatást,  döntést  is  kezdeményezhetünk  vagy  véleményt  nyilváníthatunk.  Nem 
egyértelmű.
Erdős Zsolt képviselő
Az  A)  bekezdésben  kinyilvánítjuk  a  B)  bekezdésben  pedig  arra  kérjük  a  kormány,  hogy 
valamit tegyen a megfelelő jogi szabályozás megalkotásáig. 
Kiss Gyuláné képviselő
Tulajdonképpen vélemény kinyilvánítás. Van abban logika, hogy mondjunk véleményt, mert 
ha  valamit  nem  akarunk,  nem  szeretnénk  azt,  minél  többen  nem  akarjuk  talán  eljut  a 
döntéshozóhoz. Amilyen lehetőséget adnak a törvényi keretek hallatjuk a hangunkat. Egyet 
tud érteni a határozati javaslattal. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Parlamenti előterjesztés születik ebből vagy parlamenti vita lesz?
Erdős Zsolt képviselő
A vita az folyamatos.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Kinek kell megküldeni a határozatot?
Erdős Zsolt képviselő
Pontosan nem tudja, de utána néz. 

Megérkezett Erdeiné Hákli Ildikó képviselő.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolja, hogy fogadják el a módosításokkal. Magasabb rendű jogszabályt nem sértenek. Ha 
igen akkor úgy is érvénytelen lesz. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérte röviden mondják el miről volt szó eddig?
Erdős Zsolt képviselő
Nemrég elfogadtunk egy hasonló állásfoglalást, azt a Fidesz terjesztette be ezt pedig a Jobbik, 
akkor  csak  a  migránskvótát  utasítottuk  el  véleményünkben,  ebbe  pedig  belekerült  a 
visszatoloncolás és a relokáció is.



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

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

40/2016.(IV.14.)   KT határozat:  
Báránd  település  Képviselő-testülete  élve  az  Alaptörvény 32. 
cikk  (1)  j)  pontjában  foglalt  rendelkezések  alapján  a 
következőképen véleményt nyilvánít:

A)  kinyilvánítja,  hogy  a  migránsok  befogadását  célzó  kvóta 
egyetlen  formáját  sem  támogatja,  amellett,  hogy  elutasítja  a 
visszatoloncolás és relokáció lehetőségét, csakúgy, mint újabb 
befogadó állomások létesítését is;

B)  ezzel  összefüggésben  arra  kéri  a  Kormányt,  hogy  a 
népszavazás  döntésének  megfelelő  törvény  megalkotásáig, 
Magyarország  védelmében  utasítson  el  minden  olyan 
kezdeményezést, amely veszélyeztetné nemzetünk biztonságát, 
így  a  kvóta,  a  visszatoloncolás  és  a  relokáció  lehetőségét, 
valamint tagadja meg újabb befog adóállomások létesítésének 
kötelezettségét.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

2. napirendi pont
Közkifolyókkal kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy 2013-ban hozott a Képviselő testület ezzel 
a  közkifolyókkal  kapcsolatosan  egy  határozatot.  A  működésképteleneket  kivonta  a 
forgalomból. Megérkezett a TRV számlája egy 490 ezer Ft –os vízszolgáltatásról. Az a kérdés, 
hogy  továbbra  is  szeretnénk-  e  ezeket  a  közkifolyókat  üzemeltetni,  fenntartani?  Adtak 
árajánlatot arra az esetre, ha mérőórával felszereltetjük ezeket, tekintettel arra, hogy általány 
díjat  fizetünk,  nincs  mért  mennyiség.  Jogszabály  szerint  kötelesek  vagyunk  biztosítani 
ivóvizet  közterületen.  Javasolja  azt,  hogy  évente  egy-két  közkifolyót  szereltessenek  fel 
mérőórával tekintettel a magas összegre. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Meg lett-e vizsgálva hogy mindegyik közkifolyóra van-e rászoruló lakos? Nem lehetne-e a 
darabszámot szűkíteni? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta, hogy 2013 –ban sok meg lett szüntetve. Előre nem lehet megmondani hogy mikor 
ki szorul rá. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolta, hogy egy közkifolyót szúrópróba szerűen szereltessenek fel mérőórával, legyen az a 
Vasút 79. szám alatti. 



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

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

41/2016.(IV.14.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete, 
megvizsgálva a településen található közkifolyók fenntartásának 
szükségességét, a következők szerint határoz:

- a településen található 10. darab közkifolyó fenntartása, a 
településen élők ellátása szempontjából indokolt;

- a közkifolyók közül a Vasút út  79. szám alatt  található 
vízórával felszerelését kezdeményezi a szolgáltatónál;

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testületének Báránd Községi Önkormányzat 
és  intézményeinek 2015.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2015.(II.25.)  számú rendeletének 
módosításáról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy  technikai  jellegű  a  módosítás.  A  folyamatos  gazdálkodás,  a  kapott 
támogatások, a Képviselő-testület által meghozott döntések miatt vált szükségessé a rendelet 
módosítása.  A  2015.évi  költségvetési  rendelet  módosítására  az  előterjesztésben  felsorol 
bevételek miatt  kerül  sor.  A bevétel  módosításai  meghatározzák különböző kiadási  tételek 
módosítását is, melynek eredményeként a kiadási előirányzatok is emelkedtek 260.551 e Ft-
tal.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 

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

8/2016.(IV.14.)   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016.(IV.14) számú önkormányzati rendelete

 az önkormányzat és intézményei  2015. évi költségvetéséről  szóló
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Báránd  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.cikk  (2) 
bekezdésének  felhatalmazása  alapján,  az  Alaptörvény  32.cikk  (1)  bekezdés  f)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület   3/2015.  (II.25.)  önkormányzati 
rendeletének 2. §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetését
                                         
                                                     798.963 e Ft      Költségvetési bevétellel
                                                     798.963 e Ft      Költségvetési kiadással
állapítja  meg.                                                     

2. §

A 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetését  részletesen  a  következők 
szerint állapítja meg:

798.963 e Ft bevétel
798.963 e Ft kiadás

Ezen belül: 
a) működési célú bevételt   615.770 e Ft-ban

           kiegészítő támogatást     15.180 e Ft-ban

b) működési célú kiadásokat        586.282 e Ft-ban 
 ebből: 

- a személyi juttatások kiadásait 305.661 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat   60.504 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 172.748 e Ft-ban
- a szociális és egyéb juttatásokat   47.369 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt                     168.013 e Ft-ban
         

d.) a felhalmozási célú kiadást:                           212.681 e Ft-ban  állapítja meg. 

3. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2016. április 15. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti.

Báránd, 2016. április 14.
Dr. Kovács Miklós                                                 Dr. Kiss Gyula                                              
polgármester        jegyző                            

Jelen rendeletet kihirdetem:
     Dr. Kiss Gyula
     jegyző



Báránd Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének összevont mérlege

                                                                                                                                                  e 
Ft-ban
Sz. Bevételi jogcím 2015. évi 

eredeti
Módosított 
2015. 

Módosítás Mód.   

12.31

1. I. Önkorm. működési bevételei 
(2+3) 39.240 39.240

4300 43540

2. Közhatalmi bevételek 16.400 16.400 3.500 19.900

2.1 Helyi adók 14.800 14.800 3.500 18.300

2.2 Illetékek

2.3 Bírságok,díjak. pótl. 400 400 400

2.4 Egyéb fiz. köt.bev. 1.200 1.200 1.200

3. Int. műk.bev.. 22.840 22.840 800 23.640

3.1 Szolgáltatások 2.294 2.452 2.452

3.2 Bérleti díj 2.403 2.203 800 3.003

3.3 Térítési díj 13.510 13.510 13.510

3.4 ÁFA 4.237 4.279 4.279

3.5 Egyéb műk.bev.    396 396 396

4. II. Átengedett közp. adók 4.800 4.800 4.800

5. III. Támogatások, kieg. 205.734 210.398 33.195 243.593

5.1 Norm.tám. 200.322 200.322 14.161 214.483

2  Kieg.tám    5.412 10.076 19.034 29.110

5.3 Központosított tám.

6. IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről 232.790 239.866 41.211 281.077

6.1 Működési tám. ÁH belülről 232.790 239.866 41.211 281.077

6.1.1 Tb-től átvett 6.502 6.502 6.502

6.1.2 Egyéb műk. tám. 226.288 233.364 41.211 274.575

7. V. Átvett pénzeszk. ÁH belülről

8. VI. Felhalm.célú bev.       900 900 167.113 168.013

9. VIII Finanszírozási bevételek      43.208 43.208 14.732 57.940

10. Bevételek összesen: 526.672 538.412 260.551 798.963



                                                  
Báránd Községi Önkormányzat

2015.évi költségvetésének összevont mérlege
                                                                                                                                                     e Ft-ban

Sz
.

Kiadási jogcím 2015. évi 
eredeti

Módosított 
2015.06.30.

Mód. 
12.31.

Módosítá
s

1. I.Működési költségvetés kiadásai 489.64
9

501.359 84.923 586.282

1.1 Személyi juttatások 290.195 290.195 15.466 305.661

1.2. Szociális hozzájárulási adó 57.61
3

57.613 2.891 60.504

1.3 Dologi kiadások 107.00
7

118.717 54.031 172.748

1.4 Egyéb működési célú kiadások 34.834 34.834 12.535 47.369

szociális, rászorultság jellegű kiad. 24.91
4

24.375 16.623 40.998

műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül 9.500 10.039 -4.088 5.951

műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl 420 420 420

2. II. Felhalmozási költségvetési 
kiadások

37.023 37.053 175.628 212.681

2.1 Beruházások,felújítások

2.2 Egyéb felhalmozási kiadások

-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre

3. III. Általános tartalék

4 Költségvetési kiadások összesen: 526.672 538.412 260.551 798.963

Báránd Községi Önkormányzat  Bevételek 2015. év
e Ft –ban 
Sz. Bevételi jogcím 2015.évi 

terv
Módosított 
2015.06.30.

Módosítás Mód. 
módosított

12.31.

1. I. Önkorm. működési bevételei (2+3) 38.505 38.505 4.300 42.805

2 Közhatalmi bevételek 16.400 16.400 3.500 19.900

2.1 Helyi adók 14.800 14.800 3.500 18.300

2.2 Illetékek

2.3 Bírságok,díjak. pótl. 400 400 400

2.4 Egyéb fiz. köt.bev. 1.200 1.200 1.200

3 Int. műk.bev.. 22.105 22.105 800 22.905

3.1 Szolgáltatások 2.259 2.259 2.259

3.2 Bérleti díj 1.703 1.703 800 2.503

3.3 Térítési díj 13.510 13.510 13.510

3.4 ÁFA 4.237 4.237 4.237



3.5 Egyéb műk.bev. 396 396 396

4. II. Átengedett közp. Adók 4.800 4.800 4.800

5. III. Támogatások,kieg. 205.734 210.398 33.195 243.593

5.1 Norm.tám. 200.322 200.322 14.161 214.483

5.2 Kieg.tám 5.412 10.076 19.034 29.110

5.2 Közp.tám.

6. IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről 232.790 239.866 40.309 280.175

6.1 Működési tám. ÁH belülről 232.790 239.866 40.309 280.175

6.1.1 Tb-től átvett 6.502 6.502 6.502

6.1.2 Egyéb műk. tám. 226.288 233.364 40.309 273.673

7. V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről

8. VI. Felhalm.célú bev. 900 900 167.113 168.013

9. VIII Finanszírozási bevételek 43.208 43.208 14.732 57.940

10. Bevételek összesen: 525.937 537.677 259.649 797.326

                                                                                                                                                     

Báránd Községi Önkormányzat Kiadások 2015. év
Sz. Kiadási jogcím 2015.évi 

terv.
Módosított 
2015.06.30.

módosítás Mód. 
12.31.

1. I.Működési költségvetés kiadásai 360.622 372.332 84.021 456.353

1.1 Személyi juttatások 203.963 203.963 14.907 218.870

1.2. Szociális hozzájárulási adó 34.601 34.601 2.548 37.149

1.3 Dologi kiadások 87.224 98.934 54.031 152.965

1.4 Egyéb működési célú kiadások 34.834 34.834 12.535 47.369

 - szociális, rászorultság jellegű kiad. 24.914 24.375 16.623 40.998

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül 9.500 10.039 -4.088 5.951

- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl 420 420 420

2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások 37.023 37.053 175628 212.681

2.1 Beruházások 37.023 37.053 175.628 212.681

2.2 Egyéb felhalmozási kiadások

3. Általános tartalék

Költségvetési kiadások összesen: 397.645 409.385 259.649 669.034

éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő)

158 158

közfoglalkoztatottak létszáma 130 130

                                                                                                                                                      e Ft-ban



Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek 2015. év
                                                                                                                                   e Ft-ban

Sz
. Bevételi jogcím 

2015.évi 
terv

Módosított 
2015.06.30.

Módosítá
s

Mód. 
12.31.

1. I. Intézményi működési bev. 35 35 35

1.1 Szolgáltatások 35 35 35

1.2 ÁFA

1.3 Egyéb műk.bev.

2. II. Átvett pénzeszk ÁH belül 902 902

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. IV. Közhatalmi bevételek

5. Finanszírozási bev. 

Bevételek összesen: 35 35 902 937

Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2015.év

Sz. Kiadási jogcím 2015.évi terv Módosított 
2015.06.30.

Módosítás Mód. 
12.31.

1. I.Működési költségvetési kiadás 62.143 62.143 63.045

1.1 Személyi juttatás 40.227 40.227 559 40.786

1.2 Szoc. hozzájárulási adó 10.591 10.591 343 10.934

 Dologi kiadások 11.325 11.325 11.325

. II.Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen: 62.143 62.143 902 63.045

éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő)

14 14 14

közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)

e Ft-ban                                                                                                                                       

                           

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Bevételek 2015. év
                                                                                                                               e Ft-ban



Sz. Bevételi jogcím 2015.évi 
eredeti

Módosított 
2015.06.30

Módosítás  Mód. 
12.31.

1. I. Intézményi működési bev. 700 700 700

Szolgáltatások 158 158 158

ÁFA 42 42 42

Bérleti díj 500 500 500

2. II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. IV. Önkormányzati támogatás

5. V. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen: 700 700 700

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Kiadások 2015. év
                                                                                                                    e Ft-ban

Sz. Kiadási jogcím 2015.évi  
eredeti

Módosítot
t 

módosítá
s

Mód.12.31
.

1. I. Működési költségvetési kiadás 8.110   8.110   8.110

Személyi juttatás 3.686 3.686 3.686

Szoc. hozzájárulási adó 995 995 995

Dologi kiadások    3.429        3.429        3.429

Kiadások összesen:    8.110    8.110    8.110

éves engedélyezett létszám 
előirányzat (fő)

1 1 1

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Bárándi Napsugár Óvoda Bevételek 2015.év
                                                                                                                                        e Ft-
ban



Sz. Bevételi jogcím 2015.évi 
eredeti

Módosítás Módosított 
12.31..

1. I. Intézményi működési bev.

Szolgáltatások

ÁFA

Egyéb műk.bev.

2 II. Átvett pénzeszk ÁH belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH kívül

4. Közhatalmi bevételek

5. V. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen:

Bárándi Napsugár Óvoda Kiadások 2015. év
                                                                                                                  e Ft-ban
Sz. Kiadási jogcím 2015.évi 

eredeti
Módosítás Módosított

12.31

1. I. Működési költségvetési kiadás 58.774 58.774

Személyi juttatás 42.319 42.319

Szoc. hozzájárulási adó 11.426 11.426

Dologi kiadások 5.029 5.029

Kiadások összesen: 58.774 58.774

éves engedélyezett létszám előirányzat  
(fő)

13 13

4. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a díszpolgári cím, valamint a 
Pro Urbe emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/1995.(VI.12.) 
számú rendeletének módosítása



Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolta Jegyző Úrnak az 1995 –ös Pro Urbe –s rendelet módosítását. Többször szóba került, 
hogy aktualizálni kellene, több ponton módosítani. Ez azonban olyan mértékben érintette a 
rendeletet,  hogy  egy  új  rendelet  megalkotása  megfelelőbbnek  látszott.  Elkészült  egy 
módosítási javaslat. 
A kiosztást  kétévente  javasolja,  ez  belekerült  a  rendelet  tervezetbe  valamint  az  odaítélés 
szigorú  betartása.  Megelőző év  június  31  –ig  be  kell  érkeznie  a  javaslatnak,  októberig  a 
bizottságnak véleményeznie kell majd ezt követően december 31 –ig minősített többséggel el 
kell  dönteni,  hogy odaítélik  vagy sem.  Következő  év  március  15  –i  ünnepség  keretében 
történhetne meg az átadás. Egy rendszert vinnének bele, ami határidejét tekintve jogvesztő. A 
mindenkori képviselő testület  hatáskörébe kerülne a véleményezés és az elbírálás is.  Ettől 
függetlenül bárki tehet javaslatot. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Az nem tetszett volna neki, hogy a falu lakosai is véleményezhessenek, viszont azzal egyetért, 
hogy javaslatot bárki tehet. Végigolvasta és lenne pár hozzászólása, kérdése. A díszpolgári 
címnél a 2.§ (1) bekezdésben az utolsó sorban az „egyébként” szót nem érti, ő azt kivenné 
onnan. 
A Pro Urbe emlékéremnél az 5.§ (1) bekezdés a) pontjánál van hiba, és még több helyen 
helyesírási hiba.
Megkérdezte, hogy az elismerések adományozásának rendjében miért fontos az a) és a b) rész 
a c) –ben benne van, hogy bármely természetes személy?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Van régi rendeletből átvett szövegrész és program, ami átkonvertálta a szöveget nem ismert 
fel sok betűt, ezért maradtak hibák melyet javítani fog. Azért van a) b) és c) rész mert így illik, 
megvan a lépcsőzetessége.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van egy hierarchia. 
Kiss Gyuláné képviselő
Nem probléma hogy kétévente adományozzanak, így nem értékelődik le ennek a címnek a 
rangja.  A júniust kicsit  korainak találja,  a szeptembert vagy októbert  javasolná helyette.  A 
döntési idő szétdarabolódik szerinte. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Korainak gondolta ő is, de véleménye hogy maradhat. A jutalmazott több éves tevékenységét 
értékeljük,a határidők csupán az eljárást befolyásolják. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
A 7.§ (4) bekezdéssel kapcsolatosan megkérdezi, hogy akkor is várunk egy évet ha olyan 
személynek ítéljük aki elhalálozott? Illetve eléggé elválik –e a két cím egymástól?
Dr. Kiss Gyula jegyző
A díszpolgári cím rangosabb, szélesebb körben elismert, de nem kap jutalmat. 
Kiss Gyuláné jegyző
A díszpolgári címnek az erkölcsi tartalma a rangosabb.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Aki Pro Urbe –t kap a tevékenységének eredménye, produktuma van. A díszpolgárnak pedig 
egész életművét értékeljük. A kettő között ez az alapvető különbség. 

Majoros Csaba képviselő
Egyetért az előterjesztéssel. Elképzelte gyakorlatban, hogy aki Pro Urbe –s kap egy „nagy” 
vázát a díszpolgár pedig egy „kis” plakettet, hogy veszi ki ez magát. Az egyik kapott egy 
komolyabbat a másik pedig nem. 



Ulveczki Lajosné alpolgármester
Egyetért, ha maradnak a Szász Endre váza adományozásánál, akkor mindkettő díjazott kapja 
meg, a díszpolgár plusz még plakettet. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Akkor nincs értelme a két külön plakettnek, összemosódik. 
Kiss Gyuláné jegyző
Egy évben csak egy címet adjanak.
Erdős Zsolt képviselő
Ha  egy  év  kimarad,  akkor  a  megelőzőhöz  képest  négy  év  múlva  lesz  újra  kiosztva  az 
elismerés, vagy a következő évben ki lehet osztani? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem lehet az, hogy az egyik évben kimarad akkor a következő évben adjanak, és utána onnan 
számít a két év, mert akkor megtörik a rendszeresség. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kell egy rendszer egy ciklikuság, nem kell bonyolítani. 
Kiss Gyuláné jegyző
A kiszámíthatóság nagyon fontos. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Véleménye, hogy egy díszpolgár két év múlva is díszpolgár. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 

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

9/2016.(IV.14.)   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (IV.14.) számú önkormányzati rendelete

a Báránd Község Díszpolgára cím, valamint a Pro Urbe Emlékérem alapításáról és 
adományozásának rendjéről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  42.  §  1.  pontjában  rögzített  feladatkörében  eljárva  a 
következőket rendeli el:

1.§  Báránd  Község  Önkormányzata  attól  a  céltól  vezérelve,  hogy  a  helyi  közösség 
szolgálatában  kiemelkedő  érdemeket  szerzett  személyeket  és  szervezeteket  méltó 
elismerésben  részesíthesse,  valamint  személyüket  és  cselekedeteiket  megfelelőképpen 
értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, 

BÁRÁND KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA CÍMET, valamint PRO URBE EMLÉKÉRMET alapít,

és ezen elismerések adományozásának feltételeit az eljárás rendjét a következőrendeletben 
szabályozza:

A díszpolgári cím.

2.§ (1)  Báránd  Község  Díszpolgára  cím  adományozható  annak  a  magyar  vagy  külföldi 
állampolgárnak,  aki  valamely kiemelkedően  jelentős  munkájával  vagy egész  életművével, 
mint a községen belül, mint pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános 



elismerést  szerzett,  amely  hozzájárul  a  község  jó  hírnevének  öregbítéséhez,  továbbá 
példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

(2) Báránd Község Díszpolgára cím adományozható annak a személynek, aki 

a)  olyan konkrét gyakorlati  tevékenységet végez,  végzett  bármely területen,  amely a 
település  fejlődését,  gyarapodását,  hírnevének  öregbítését  jelentősen  elősegíti, 
elősegítette, vagy

b)  olyan  szellemi  produktumot  hozott  létre,  amely  tartalmi  értékeivel,  közvetlen 
megvalósíthatóságával,  vagy  közvetett  hatásával  a  település  szellemi  gyarapodását 
segíteti, segítette elő, vagy

c)  hosszabb  időn  át  végzett,  maradandó  értéket  felmutató  tevékenységével,  vagy  a 
tevékenységek  aktív  támogatásával  hozzájárult  a  település  fejlődéséhez,  a  település 
gazdasági és szellemi gyarapodásához.

3.§ (1) Báránd Község Díszpolgára cím két éves periódusonként egy adományozható.

(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

4.§ (1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint 
élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek jelen rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

(2) Báránd Község Díszpolgára cím birtokosa:

a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület ülésein;

b)  az  önkormányzat  által  rendezett  minden  ünnepségre  hivatalos,  és  a  lehetőségek 
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg;

d)  elhalálozása  esetén  –  családja  beleegyezésével  –  az  önkormányzat  ingyenes 
díszsírhelyet biztosít számára.

A Pro Urbe emlékérem

5.§ (1)  Pro  Urbe  emlékérem  adományozható  azoknak  a  személyeknek,  személyek 
csoportjának,  társadalmi  vagy  gazdasági  szervezeteknek,  akik  vagy  amelyek  a  község 
fejlesztésében,  a  társadalmi,  szociális,  kulturális  és  gazdasági  élet  bármely  ágazatában 
kiemelkedően hasznos munkát végeznek, végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, 
maradandó eredményeket érnek el, értek el. A díj adományozásának feltételei:

a) a település társadalmi, gazdasági, egészségügyi és kulturális életének fejlesztése 
érdekében végzett kiemelkedő tevékenység, vagy 

b) a település lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő 
munkavégzés, vagy 

c) a települést gazdagító, művészeti, kulturális teljesítmény, vagy

d) a település hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység, vagy 

e) a település érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka.

(2) A Pro Urbe emlékérem kétévente legfeljebb kettő adományozható.

(3) A Pro Urbe emlékérem mellé díszoklevél és tárgyi jutalom jár, amelynek értéke nem 
lehet kevesebb 50.000 Ft-nál.



Az elismerések adományozásának rendje

6.§ (1) A Báránd Község Díszpolgára cím és a Pro Urbe emlékérem odaítélésére, az elismerés 
átadását megelőző év június 30. napjáig lehet javaslatot tenni.

(2) A Báránd Község Díszpolgára cím és a Pro Urbe emlékérem odaítélésére javaslatot 
tehetnek:

a)  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  és  a  képviselő-testület 
bizottságainak tagjai;

b)  a  településen  működő  intézmények,  gazdasági  társaságok,  társadalmi  és 
érdekképviseleti szervek, egyesületek;

c) a településen élő bármely természetes személy.

(3) A javaslattételre csak írásban kerülhet sor, a javaslatot megfelelően indokolni kell.

(4) A javaslatot a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél kell benyújtani.

7.§ (1)  A javaslatokat  a  Szociális,  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  az  elismerés  átadását 
megelőző év október 30. napjáig véleményezi.

(2) Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elismerés átadását megelőző év 
december 31. napjáig zárt ülésen hoz döntést a javaslatokkal kapcsolatban.

(3) A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többségi szavazással dönt.

(4)  A Báránd  Község  Díszpolgára  címet  és  a  Pro  Urbe  emlékérmeket  kétévente  az 
1848/49-es  forradalom és  szabadságharc évfordulóján megtartott,  március  15.  napjához 
kapcsolódó ünnepségen lehet átadni, soron következő alkalomként először 2017. március 
15. napján.

Az elismerések visszavonása.

8.§ (1) A Báránd Község Díszpolgára cím és a Pro Urbe emlékérem visszavonható, ha az 
elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

(2)  Érdemtelen  az  elismerésre  különösen  az,  akit  a  bíróság  a  közügyek  gyakorlásától 
jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

(3) A visszavonásról,  az  érdemtelenségről  történő Báránd Községi  Önkormányzat  általi 
hivatalos tudomásszerzés követő öt éven belül a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 
javaslatára  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  minősített  többségi 
szavazással dönt.

Vegyes rendelkezések

9.§ (1)  Az  elismerésben  részesített  személyekről  és  szervezetekről  a  Bárándi  Közös 
Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.

(2)  Az  elismerések  és  juttatások  költségeinek  fedezete  az  adomány  évére  vonatkozó 
önkormányzati költségvetésben elkülönítendő.

10.§ (1)  Jelen  rendelet  hatálybalépésével  hatályát  veszíti  Báránd  Községi  Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Díszpolgári  cím,  valamint a Pro Urbe Emlékérem alapításáról  és 
adományozásának rendjéről szóló 9/1995. (VI.12.) számú rendelete.

(2) Jelen rendelet 2016. április 15. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik.



Báránd, 2016. április 14.

Dr. Kovács Miklós                                                 Dr. Kiss Gyula                                              
polgármester                                                       jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:
     Dr. Kiss Gyula
      jegyző

5. napirendi pont
Rendeletalkotás a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta, hogy a gyermekétkeztetés díját nem határozati formában kell meghatározni, hanem 
rendeleti formában.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 

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

10/2016.(IV.14.)   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában meghatározott  feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A nevelési-oktatási  intézményekben a gyermekek napközbeni  ellátása keretében biztosított 
étkeztetésért (továbbiakban: gyermekétkeztetés) térítési díjat kell fizetni.

2. §

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének 
egy ellátottra jutó napi összege, melyet az intézményekre bontva egységesen az 1. melléklet 
tartalmaz csoportonkénti megoszlásban.



3. §

(1)  Jelen  rendelet  hatálybalépésével  egy  időben  hatályát  veszíti  Báránd  Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 
11/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete.
(2) Ez a rendelet 2016. április 15. napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről - a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

Báránd, 2016. április 14.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

1. melléklet
térítési díj 2015-ben 

(áfa nélkül)
1. Óvoda 298.-Ft

2. Általános Iskola
2.1 alsó tagozat 344.-Ft
2.2 felső tagozat 447.-Ft

6. napirendi pont 
Különfélék

Kiss Gyuláné képviselő
Már tette fel kérdésként és most ismételten megkérdezi, hogy a régi gyógyszertár törmelékkel 
kapcsolatban sikerült –e egyeztetni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Még nem, de voltak már kint megnézni a törmeléket. Szerinte az nem hasznosítható.
Kiss Gyuláné képviselő
Elindult  a  külterületi  utak  rendbetétele.  Megkérdezte,  hogy  milyen  hatékonysággal  tud 
dolgozni a gép, haladnak vele? Járhatóak az utak?

Dr. Kiss Gyula jegyző
Jó hatékonysággal dolgoznak.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Sajnos mi rendbe tesszük, de egyes gazdák egy esőzés után összevágják. Látható eredménye 
van a gléderezésnek. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester



Nincs kötelezettsége a gazdáknak?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van olyan gazda aki a földterülete előtt lévő utakat mindig meghúzza.
Kiss Gyuláné képviselő
A gyógyszertári törmelékből nem lehetne feltölteni egyes utakat?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem vihetünk oda betontörmeléket, cserepet. 
Kiss Gyuláné képviselő
Lakosoktól hallotta, hogy az önkormányzat traktorja szippant, igaz –e és ha igen hova üríti? 
Udvari felé egy kanálisba ürít elvileg, azt látták. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Ő is hallotta ezt.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az önkormányzatnak nincs szippantója, rossz. Aknánk sincs. Ha valaki mégis látja, azonnal 
jelezze felénk. Utána jár! 
Majoros Csaba képviselő
Vegyszerezéskor  szokták  a  gazdák a  vizet  szippantó  kocsival  felszívni,  esetleg  valaki  ezt 
láthatta. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy  nem  lehetne  –e  a  lakosságot  tavaszi  „nagytakarításra”,  környezet 
tisztántartására, rágcsálóirtásra felszólítani?
Hétvégén egy illetőnél vetődött fel, hogy nincs a faluban nyilvános illemhely.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy minden évben készül szórólap a lakosságnak, az idén is kijuttatják a faluba. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az illemhellyel kapcsolatban elmondja,  hogy a hivatal  udvarán lévő lebontásra kerül és a 
meglévő szennyvízhálózta rákötve egy új illemhely kerül kiépítésre.

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

Kiss Gyuláné 
képviselő
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