
BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4161 Báránd Kossuth tér 1.

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

______________________________________________________________________

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 19-én megtartott

rendes nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

             
62/2016.(V.19.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

63/2016.(V.19.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről 

11/2016.(V.19.) rendelet  :  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  11/2016.(V.  19.)  önkormányzati 
rendelete Báránd Községi Önkormányzat 2015 évi 
zárszámadásáról

64/2016.(V.19.)   KT határozat:   Beszámoló Báránd község közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az 
azokkal kapcsolatos feladatokról

65/2016.(V.19.)   KT határozat:   Bárándért Egyesület és Polgárőrség beszámolója

66/2016.(V.19.)   KT határozat:   Beszámoló a település gyermekjóléti és szociális ellátó 
rendszeréről

67/2016.(V.19.)   KT határozat:   Beszámoló  a  Püspökladányi  Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság működési területének, 2015. évi 
mentő tűzvédelmi helyzetéről

12/2016.(V.19.) rendelet  :   Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  12/2016.(V.19.)  önkormányzati 
rendelete  a  2016.  évi  igazgatási  szünet 
elrendeléséről

68/2016.(V.19.)   KT határozat:   A  „TOP-1.1.1-15  Ipari  parkok,  iparterületek 
fejlesztése"  elnevezésű  pályázattal  kapcsolatos 
döntéshozatal

69/2016.(V.19.)   KT határozat:   A  „TOP-1.1.1-15  Ipari  parkok,  iparterületek 
fejlesztése"  elnevezésű  pályázattal  kapcsolatos 
döntéshozatal

70/2016.(V.19.)   KT határozat:   A  „TOP-1.1.1-15  Ipari  parkok,  iparterületek 
fejlesztése"  elnevezésű  pályázattal  kapcsolatos 

mailto:barandhivatal@gmail.com


döntéshozatal

71/2016.(V.19.)   KT határozat:   A  „TOP-1.1.1-15  Ipari  parkok,  iparterületek 
fejlesztése"  elnevezésű  pályázattal  kapcsolatos 
döntéshozatal

73/2016.(V.19.)   KT határozat:   Balaskó Sándor kérelme

74/2016.(V.19.)   KT határozat:  Bérleti  üzemeltetési  szerződés  közműves 
szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra

75/2016.(V.19.)   KT határozat:   Előzetes  áramszolgáltatói  tájékoztató  (ajánlat)  - 
Tornaszoba

76/2016.(V.19.)   KT határozat:   Közbeszerzési szabályzat

77/2016.(V.19.)   KT határozat:   Közbeszerzési terv

78/2016.(V.19.)   KT határozat:   Temető-nyilvántartásra árajánlat

J e g y z ő kö n y v



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2016. május 19-i  rendes nyílt  üléséről készült

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

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)
Aranyi István r. ezredes (kapitányságvezető)
Ábrányi Ferenc (elnök)
Póvik Imre (polgárőrség titkára)
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna (intézményvezető)
Horgosi-Takács Andrea (szakmai-egység vezető)
Karacs Károly tűzoltó őrnagy (tűzoltóparancsnok)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 6 fővel határozatképes. 
Elmondta,  hogy  Báránd  Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani.  A szokásrend szerint Erdős Zsolt 
képviselő következik.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

62/2016.(V.19.)   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

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontokat. Elmondta, hogy a 7. napirendi pont kerüljön ki mert további 
egyeztetésekre van szükség ezzel kapcsolatosan. 
Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.

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

63/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 



ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Báránd  Községi  Önkormányzat  intézményeinek  2015.  évre 

vonatkozó  költségvetésének  teljesítése,  zárszámadással 
kapcsolatos rendeletalkotás

2. Beszámoló  Báránd  község  közbiztonsági  helyzetéről,  a 
közbiztonság  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az  azokkal 
kapcsolatos feladatokról

3. Bárándért Egyesület és Polgárőrség beszámolója
4. Beszámoló  a  település  gyermekjóléti  és  szociális  ellátó 

rendszeréről
5. Beszámoló  a  Püspökladányi  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság 

működési területének, 2015. évi mentő tűzvédelmi helyzetéről
6. Döntéshozatal igazgatási szünetről
7. A  „TOP-1.1.1-15  Ipari  parkok,  iparterületek  fejlesztése" 

elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
8. Különfélék

1. napirendi pont
Báránd  Községi  Önkormányzat  intézményeinek  2015.  évre  vonatkozó  költségvetésének 
teljesítése, zárszámadással kapcsolatos rendeletalkotás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét Koroknai Béla Sándort, 
hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, javasolja a Képviselő- testületnek elfogadásra.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Röviden beszámolt a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról.
Az Önkormányzat 2015. évben 809.176 e Ft bevételt és 791.161 e Ft kiadást teljesített. 18 millió 
forintnyi kötött pénzmaradvánnyal rendelkezett az önkormányzat 2015 –ben. A bevételi irányzatok 
101 % -os a kiadási irányzatok pedig 99 % -os mértékben teljesültek. Pozitívan zárhatjuk a 2015 –
ös évet. 
Erdős Zsolt képviselő
Kötött felhasználású pénzmaradvány mit takar?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egy része közmunkaprogramokból származó, előlegekből, feladattal terhelten, számlák kifizetésére 
volt elkülönítve. 
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:

11/2016.(V.19.)   rendelet:  



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016.(V. 19.) önkormányzati rendelete

Báránd Községi Önkormányzat 2015 évi zárszámadásáról

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.cikk  (2)  bekezdésében 
foglalt  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.cikk  (1)  bekezdés  f)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre, azok 
dolgozóira terjed ki.

2. §

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2015. évi költségvetési 
beszámolóját:

809.176.000 Ft bevétellel az 1, 1/a-d számú mellékletek szerint,

791.161.000 Ft kiadással az 1, 1/a-d számú mellékletek szerint

18.016.000 Ft költségvetési maradvánnyal a 3.sz. melléklet szerint,

a 2.sz.,2/a sz. melléklet szerinti vagyonmérleggel jóváhagyja.

3.§

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesülését, forrásonkénti részletezését az 1. 
1/a,b,c,d, számú melléklet tartalmazza.

   B 1     Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         243.593 e Ft
   B 2     Felhalmozási célú államháztartási támogatások                                    166.843 e Ft
   B 3     Közhatalmi bevételek                                                                               31.137 e Ft
   B 4     Működési bevételek                                                                                  34.091 e Ft
   B 6     Működési célú átvett pénzeszközök                                                       268.379 e Ft
   B 8     Finanszírozási bevételek                                                                           65.133 e Ft
             Bevételek összesen:                                                                                809.176 e Ft

4.§

(1)  A  Képviselő-testület  az  Önkormányzati  kiadásai  előirányzatainak  teljesülését  az  alábbiak 
szerint határozza meg (1. 1/a,b,c,d,e számú  melléklet):

  K 1       Személyi juttatások                                                                               304.063 e Ft
  K 2       Munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO                                          60.168 e Ft
  K 3       Dologi kiadások                                                                                    170.387 e Ft
  K 4       Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   37.368 e Ft
  K 5       Egyéb működési célú kiadások                                                                 6.371 e Ft
  K 6       Felhalmozási kiadások                                                                          212.804 e Ft
               Kiadások összesen.                                                                              791.161 e Ft

5.§

Az Önkormányzat tárgyévi maradványát 18.016 e Ft összeggel jóváhagyja (3.sz. melléklet szerint)

6.§

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

Közös Önkormányzati Hivatal                      14 fő

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár           1 fő

Bárándi Napsugár Óvoda                           13 fő



Önkormányzat:                                    241 fő

-ebből közfoglalkoztatottak                        207 fő

választott tisztségviselők                             7 fő
összesen:                                       269 fő

7.§

A költségvetési  évben  a  helyi  önkormányzatnak  a  Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére 
nem került sor.

A Képviselő-testület  a  közvetett  támogatásokat  tartalmazó  kimutatást  a  7.  sz.  melléklet  szerint 
jóváhagyja.

A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 4.sz. melléklet, az önkormányzat 
adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6.sz.melléklet,a többéves kihatással járó 
döntésekből  származó  kötelezettségek  számszerűségét  évenkénti  bontásban  és  összesítve  a 
8.sz.melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Kovács Miklós                                                             dr. Kiss Gyula
polgármester       jegyző            

Jelen rendeletet kihirdetem:
dr. Kiss Gyula

jegyző



1.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V.19.) 
önkormányzati rendeletéhez

Báránd Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének összevont mérlege

                                                                                                                                                  e Ft-ban

Bevételi jogcím 2014.évi 2015. évi  Módosított Teljesítés %

tény eredeti 12.31 12.31.

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

55.377 39.240 43.540 60.381 139

2. Közhatalmi 
bevételek

20.294 16.400 19.900 26.290 132

2.1 Helyi adók 17.864 14.800 18.300 22.243 122

2.2 Bírságok,díjak. pótl. 1.000 400 400 366 92

2.3 Egyéb fiz. köt.bev. 1.430 1.200 1.200 3.681 307

3. Int. műk.bev.. 35.083 22.840 23.640 34.091 144

3.1 Szolgáltatások 9.030 2.294 2.452 2.879 117

3.2 Bérleti díj 4.641 2.403 3.003 6.623 221

3.3 Térítési díj 13.133 13.510 13.510 11.014 82

3.4 ÁFA 5.719 4.237 4.279 5.101 119

3.5 Egyéb műk.bev. 2.560 396 396 2.622 662

3.6 Készletértékesítés 5.852

4. II. Átengedett közp. 
adók

4.971 4.800 4.800 4.847 101

5. III. Támogatások, 
kieg.

273.017 205.734 243.593 243.593 100

5.1 Norm.tám. 206.323 200.322 214.483 214.483 100

2 Kieg.tám 61.442 5.412 29.110 29.110 100

5.3 Központosított tám. 5.252

6. IV. Átvett pénzeszk. 
ÁH belülről

330.152 232.790 281.077 268.379 95

6.1 Működési tám. ÁH 
belülről

330.152 232.790 281.077 268.379 95

6.1.
1

Tb-től átvett 6.606 6.502 6.502 6.498 100

6.1.
2

Egyéb műk. tám. 245.821 226.288 274.575 261.881 95

6.1.
3

TÁMOP 77.725

7. V. Átvett pénzeszk. 
ÁH belülről

8. VI. Felhalm.célú bev. 34.190 900 168.013 166.843 99

9. VIII Finanszírozási 
bevételek

41.528 43.208 57.940 57.940 100

MÁK megelőlegezés 7.193

10. Bevételek összesen: 739.235 526.672 798.963 809.176 101



Báránd Községi Önkormányzat
2015.évi költségvetésének összevont mérlege

                                                                                                                                                     e Ft-
ban
Sz. Kiadási jogcím 2014.évi 2015. évi Módosított. Teljesítés %

tény eredeti ei. 12.31. 12.31.

1. I.Működési 
költségvetés kiadásai

615.908 489.649 586.282 578.357 99

1.1 Személyi juttatások 285.499 290.195 305.661 304.063 99

1.2. Szociális hozzájárulási 
adó

53.516 57.613 60.504 60.168 99

1.3 Dologi kiadások 167.024 107.007 172.748 170.387 99

1.4 Egyéb működési célú 
kiadások

109.869 34.834 47.369 43.739 92

szociális, rászorultság 
jellegű kiad.

54.390 24.914 40.998 37.368 91

műk.célú pénzeszk.átad.  
ÁH.belül

3.595 9.500 5.951 5.951 100

műk.célú pénzeszk.átad.  
ÁH.kívűl

51.884 420 420 420 100

2. II. Felhalmozási 
költségvetési kiadások

65.390 37.023 212.681 212.804 100

2.13
7.02

Beruházások,felújítás
ok212.681

65.39021
2.804

37.023
37.023
212.6812.2 Egyéb felhalmozási 

kiadások
-felhalm.  

pénzeszk.átad. ÁH 
kívülre3. III. Általános tartalék

4 Költségvetési 
kiadások összesen:

681.298 526.672 798.963 791.161 99

1/a.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 
önkormányzati rendeletéhez

Báránd Községi Önkormányzat  Bevételek 2015. év
                                                                                                                                                      e Ft-

ban
S
z

Bevételi jogcím 2014.évi 2015.évi Módosított Teljesítés %

tény Eredeti ei. 12.31. 12.31

1. I. Önkorm. 
működési bevételei 

53.349 38.505 42.805 59.691 139

2 Közhatalmi 
bevételek

20.283 16.400 19.900 26.290 132

2.1 Helyi adók 17.864 14.800 18.300 22.243 122

2.2 Bírságok,díjak. pótl. 1.000 400 400 366 92

2.3 Egyéb fiz. köt.bev. 1.419 1.200 1.200 3.681 307



3 Int. műk.bev.. 33.066 22.105 22.905 33.401 146

3.1 Szolgáltatások 8.921 2.259 2.259 2.509 111

3.2 Bérleti díj 2.784 1.703 2.503 6.416 256

3.3 Térítési díj 13.133 13.510 13.510 11.014 82

3.4 ÁFA 5.709 4.237 4.237 5.079 120

3.5 Egyéb műk.bev. 2.519 396 396 2.531 639

3.6 Készletért.

4. II. Átengedett 
közp. Adók

4.971 4.800 4.800 4.847 101

5. III. 
Támogatások,kieg.

273.017 205.734 243.593 243.593 100

5.1 Norm.tám. 206.323 200.322 214.483 214.483 100

5.2 Kieg.tám 61.442 5.412 29.110 29.110 100

5.2 Közp.tám. 5.252

6. IV. Átvett 
pénzeszk. ÁH 

326.533 232.790 280.175 267.477 95

6.1 Működési tám. ÁH 
belülről

326.533 232.790 280.175 267.477 95

6.1.
1

Tb-től átvett 6.606 6.502 6.502 6.498 100

6.1.
3

TÁMOP 77.725

6.1.
2

Egyéb műk. tám. 242.202 226.288 273.673 260.979 95

7. V. Átvett pénzeszk. 
ÁH kívülről

8. VI. Felhalm.célú 
bev.

34.190 900 168.013 166.843 99

9. VIII Finanszírozási 
bevételek

39.657 43.208 57.940 57.940 100

MÁK 
megelőlegezés

7.193

10. Bevételek összesen: 731.717 525.937 797.326 807.586 101

                                       Báránd Községi Önkormányzat Kiadások 2015. év
                                                                                                                                                      e Ft-
ban

Kiadási jogcím 2014.év
i

2015.évi Módosított Teljesítés %

tény eredeti ei. 12.31. 12.31.

1. I.Működési költségvetés 
kiadásai

486.548 360.622 456.353 451.712 99

1.1 Személyi juttatások 197.713 203.963 218.870 218.769 100

1.2
.

Szociális hozzájárulási adó 30.438 34.601 37.149 37.149 100

1.3 Dologi kiadások 148.528 87.224 152.965 152.055 99

1.4 Egyéb működési célú 
kiadások

109.869 34.834 47.369 43.739 92

- szociális, rászorultság 
jellegű kiad.

54.390 24.914 40.998 37.368 91



- műk.célú pénzeszk.átad.  
ÁH.belül

3.595 9.500 5.951 5.951 100

- műk.célú pénzeszk.átad.  
ÁH.kívűl

51.884 420 420 420 100

2. II. Felhalmozási 
költségvetési kiadások

64.821 37.023 212.681 212.681 100

2.1 Beruházások 64.821 37.023 212.681 212.681 100

2.2 Egyéb felhalmozási 
kiadások3. Általános tartalék

Költségvetési kiadások 
összesen:

551.369 397.645 669.034 664.393 99

éves engedélyezett létszám 
előirányzat (fő)

193 158 158 241 153

közfoglalkoztatottak  
létszáma

171 130 130 207

1/b.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 
önkormányzati rendeletéhez

Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek 2015. év
                                                                                                                                                      e Ft-

ban
S
z
.

Bevételi jogcím 2014.évi 
tény

2015.évi 
eredeti ei.

Mód. 12.31. Teljesítés 
XII.31.

%

1. I. Intézményi 
működési

132 35 35 103 19
41.1 Szolgáltatások 89 35 35 35 100

1.2 ÁFA 5

1.3 Egyéb műk.bev. 38 68

2. II. Átvett pénzeszk 
ÁH belül

3.479 902 902 100

3. III. Átvett pénzeszk 
ÁH kívül

4. IV. Közhatalmi 
bevételek

11

5. Finanszírozási bev. 1.546

Bevételek összesen: 5.168 35 937 1.005 173

Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2015.év
                                                                                                                                                       e Ft-

ban
S
z

Kiadási jogcím 2014.év
i

2015.évi Módosított Teljesítés %

tény eredeti ei. 12.31. 12.31

1. I.Működési költségvetési 
kiadás

70.732 62.143 63.045 60.868 97



1.1 Személyi juttatás 47.363 40.227 40.786 40.338 99

1.2 Szoc. hozzájárulási 
adó

12.600 10.591 10.934 10.934 100

Dologi kiadások 10.769 11.325 11.325 9.596 85

2. II.Felhalmozási 
kiadások

123

Kiadások összesen: 70.732 62.143 63.045 60.991 97

éves engedélyezett  
létszám előirányzat (fő)

15 14 14 14

közfoglalkoztatottak  
létszáma ( fő)

1/c.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 
önkormányzati rendeletéhez

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

ban
S
z

Bevételi jogcím 2014.évi 2015.évi Módosított Teljesítés %

tény Eredeti ei. 12.31. 12.31.

1. I. Intézményi működési 
bev.

1.882 700 700 565 81

Szolgáltatások 20 158 158 370 234

ÁFA 5 42 42 17 40

Bérleti díj 1.857 500 500 172 34

2. II. Átvett pénzeszk ÁH 
belül

140

3. III. Átvett pénzeszk ÁH 
kívül4. IV. Önkormányzati 

támogatás5. V. Finanszírozási bevételek 325

Bevételek összesen 2.347 700 700 565 81

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

ban
S
z

Kiadási jogcím 2014.év
i

2015.évi Módosított Teljesítés %

tény Eredeti XII.31. XII:31.

1. I. Működési költségvetési 
kiadás

7.648 8.110 8.110 7.734 95

Személyi juttatás 3.626 3.686 3.686 3.139 85

Szoc. hozzájárulási adó 1.065 995 995 847 85

Dologi kiadások 2.957 3.429 3.429 3.748 109



2 II. Felhalmozási kiadások 569

Kiadások összesen: 8.217 8.110 8.110 7.734 95

éves engedélyezett létszám 
előirányzat (fő)

1 1 1 1

közfoglalkoztatottak létszáma 
(fő)

1

1/d.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 
önkormányzati rendeletéhez

Bárándi Napsugár Óvoda Bevételek 2015.év
                                                                                                                                                      e Ft-

ban
S
z.

Bevételi jogcím 2014.évi 2015.évi Módosított Teljesítés %

tény eredeti XII.31. XII.31.

1. I. Intézményi működési 
Intézményi műk. bev.

20

Szolgáltatások

ÁFA

Egyéb műk.bev. 20

2 II. Átvett pénzeszk ÁH 
belül

3. III. Átvett pénzeszk ÁH 
kívül

4. Közhatalmi bevételek

5. V. Finanszírozási 
bevételekBevételek összesen: 20

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

Kiadási jogcím 2014.évi 2015.évi Módosítot
t

Teljesítés %

tény eredeti 12.31 12.31.

1. I. Működési 
költségvetési kiadás

50.980 58.774 58.774 58.043 99

Személyi juttatás 36.797 42.319 42.319 41.817 99

Szoc. hozzájárulási 
adó

9.413 11.426 11.426 11.238 98

Dologi kiadások 4.770 5.029 5.029 4.988 99

Kiadások összesen: 50.980 58.774 58.774 58.043 99



éves engedélyezett  
létszám előirányzat (fő)

13 13 13 13

2.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 
önkormányzati rendeletéhez

Mérleg 2015
                                                                                                                                ezer ft-ban

Megnevezés Előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/I/2       Szellemi  termékek 1.379 369

A/I          Immateriális javak 1.379 1.379

A/II/1     Ingatlanok 877.722 906.385

A/II/2     Gépek,berendezések, járművek 62.388 59.310

A/II/4     Beruházások, felújítások 10.033 10.679

A/II        Tárgyi eszközök 950.143 976.374

A/III/1   Tartós részesedések 2.110 2.117

A/III       Befektetett  pénzügyi eszközök 2.110 2.117

A/IV       Konc, vagyonkez. adott eszk. 131.704

A    Nemzeti vagyonba  tartozó  befektetett  eszk. 953.632 1.110.564

B/I/1       Vásárolt készletek 459 249

B/I          Készletek 459 249

B            Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. 459 249

C/III       Forintszámlák 79.765 21.128

C            Pénzeszközök 79.765 21.128

D/I/3   Kv-i évben esedékes követelés közhat. bev. 4.780 4.414

D/1/4   Kv-i évben esedékes követelés működési 22 694

D/III/4    Forgótőke elszámolás 340 400

D            Követelések 5.142 5.508

F/1         Eredményszeml. bev. aktív  időbeli elhat. 10.962 18.493

ESZKÖZÖK   ÖSSSZESEN 1.049.960 1.155.942

G/I        Nemzeti vagyon induláskori értéke 879.807 879.807



G/II       Nemzeti vagyon változásai -99.627

G/III     Egyéb eszközök induláskori értéke és vált. 35.225 35.225

G/IV     Felhalmozott eredmény 61.723 7.846

G/VI     Mérleg szerinti  eredmény -53.878 -43.995

G          Saját tőke 922.877 779.256

H/II/3  Kv-i évet követően esed. köt. dologi kiad. 13.518 13.802

H/III/3 Más szervezetet megillető  bevételek elsz. 566 414

H/III/1 Kapott előlegek 3.409

H          Kötelezettségek 17.493 14.216

K/2       Költségek, ráford. passzív időbeli elhat. 30.601 31.675

K/3       Halasztott eredményszemléletű bevételek 78.989 330.795

K          Paszzív időbeli elhatárolások 109.590 362.470

FORRÁSOK  ÖSSZESEN 1.049.960 1.155.942

2/a.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 
önkormányzati rendeletéhez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2015.

ezer forintban

ESZKÖZÖK

S
or

sz
á

m

Bruttó
Könyv 
szerinti

állományi érték

1 2 3 4

 I. Immateriális javak   (02+09+12+13+14) 01. 14978 369

1. Törzsvagyon     (03+06) 02. 11635

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak   (04+05) 03.

       1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen 
immateriális javak

04.

       1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak  (07+08) 06. 11635



       1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. 
immateriális javak

07.

       1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális 
javak

08. 11635

2. Üzleti immateriális javak     (10+11) 09. 3343 369

       2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak 10. 3343 369

       2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak 11.

3. Immateriális javakra adott előlegek 12.

4. 0-ig leírt immateriális javak 13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése 14.

II. Tárgyi eszközök   (16+86+106+125) 15. 1308026 976374

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   
(17+73+84+85)

16. 1164375 917064

1. Törzsvagyon   (18+38) 17. 1001996 776019

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű 
jogok (5-től 11-ig)
       (19+22+25+28+31+34+37)

18. 519347 372446

1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók   (20+21) 19. 283968 184791

1.1.1.1.  Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és 
felüljárók

20.

1.1.1.2.  0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 21.

1.1.2. Közforgalmú repülőtér   (23+24) 22.   

1.1.2.1.  Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér 23.

1.1.2.2.  0-ig leírt közforgalmi repülőtér 24.

1.1.3. Parkok, játszóterek   (26+27) 25. 8859

1.1.3.1.  Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 26.

1.1.3.2.  0-ig leírt parkok, játszóterek 27. 8859

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége 
tavak   (29+30)

28.

1.1.1.1.  Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, 
term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2.  0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. 
tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák    (32+33) 31. 88017 57435

1.1.5.1.  Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, 
belvízcsatornák

32. 88017 57435

1.1.5.2.  0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33.   

1.1.6. Egyéb ingatlanok    (35+36) 34. 138503 130220



1.1.6.1.  Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35.

1.1.6.2.  0-ig leírt egyéb ingatlanok 36.

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok 
(13-tól 23-ig)  
        (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38. 482649 403573

1.2.1.   Vízellátás közművei   (40+41) 39. 15774 14493

1.2.1.1.  Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 40. 15574 14493

1.2.1.2.  0-ig leírt vízellátás közművei 41.

1.2.2.   Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei   
(43+44)

42.

1.2.2.1.  Értékkel nyilvántartott szennyvíz és 
csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1.2.2.2.  0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés 
közm.

44.

1.2.3.   Távhőellátás   (46+47) 45.

1.2.3.1.  Értékkel nyilvántartott távhőellátás 46.

1.1.1.2.  0-ig leírt távhőellátás 47.

1.2.4.   Közművek védőterületei   (49+50) 48.

1.2.4.1.  Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei 49.

1.2.4.2.  0-ig leírt közművek védőterületei 50.

1.2.5.   Intézmények ingatlanai   (52+53) 51. 344795 307153

1.2.5.1.  Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 52. 344795 307153

1.2.5.2.  0-ig leírt intézmények ingatlanai 53.

1.2.6.   Sportlétesítmények   (55+56) 54.

1.2.6.1.  Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 55.

1.2.6.2.  0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 56.

1.2.7.   Állat-és növénykert   (58+59) 57.

1.2.7.1.  Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert 58.

1.2.7.2.  0-ig leírt állat- és növénykert 59.

1.2.8.   Középületek és hozzájuk tartozó földek   (61+62) 60. 22974 16555

1.1.8.1.  Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk 
tartozó földt.

61. 22974 16555

1.1.8.2.  0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó 
földterületek

62.

1.2.9.   Műemlékek   (64+65) 63.



1.2.9.1.  Értékkel nyilvántartott műemlékek 64.

1.2.9.2.  0-ig leírt műemlékek 65.

1.2.10. Védett természeti területek   (67+68) 66.

1.2.10.1.  Értékkel nyilvántartott védett természeti 
területek

67.

1.2.10.2.  0-ig leírt védett természeti területek 68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok   (70+71) 69. 58184 30433

1.2.11.1.  Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 70. 58184 30433

1.2.11.2.  0-ig leírt egyéb ingatlanok 71.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 72. 10679 10679

  2.Üzleti ingatlanok   (74+77+80+83) 73. 151700 130366

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek   
(75+76)

74. 21566 21566

2.1.1.1.  Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és 
külterületi földter.

75. 21566 21566

2.1.1.2.  0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 76.

2.1.2. Épületek   (78+79) 77. 117620 99920

2.1.2.1.  Értékkel nyilvántartott épületek 78. 117473 98961

2.1.2.2.  0-ig leírt épületek 79. 147

2.1.3. Egyéb ingatlanok   (81+82) 80. 12514 8880

2.1.3.1.  Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 81. 1598 8880

2.1.3.2.  0-ig leírt egyéb ingatlanok 82. 10916

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás 83.

 3.  Ingatlanok beruházására adott előlegek 84.

 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok 
értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések   
(87+98+103+104+105)

86. 111992 51551

1. Törzsvagyon  (88+93) 87. 4992 4240

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések  
(89+92)

88. 4672 4008

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és 
felszerelések állománya  (90+91)

89. 4672 4008

1.1.1.1.  Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, 
berendezés és felszerelés

90. 4008 4008

1.1.1.2.  0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és 
felszerelés

91. 664

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen  gép, 92.



berendezés beruházás
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és 

felszerelések  (94+97)
93. 320 232

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és 
felszerelések állománya  (95+96)

94. 320 232

1.2.1.1.  Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, 
berendezés és felsz.

95. 320 232

1.2.1.2.  0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és 
felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk.  gép, 
berendezés beruházás

97.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések  (99+102) 98. 107000 47311

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya  
(100+101)

99. 107000 47311

2.1.1.  Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és 
felszerelés

100. 87624 47311

2.1.2.  0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés 101. 19376

2.2. Folyamatban lévő üzleti  gép, berendezés beruházása 102.

 3.  Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 103.

 4.  Gépek, berendezések és felszerelések beruházására 
adott előlegek

104.

 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, 
visszaírása

105.

II/2. Járművek   (107+118+123+124) 106. 16681 7759

1. Törzsvagyon   (108+113) 107.

1.1. Forgalomképtelen járművek   (109+112) 108.   

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya   (110+111) 109.   

1.1.1.1.  Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen 
járművek

110.

1.1.1.2.  0-ig leírt forgalomképtelen járművek 111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen  járművek 
beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek  (114+117) 113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek 
állománya  (115+116)

114.

1.2.1.1.  Értékkel nyilvántartott korlátozottan 
forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2.  0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes  
járművek beruházása

117.

2. Üzleti járművek   (119+122) 118. 16681 7759

2.1. Üzleti járművek állománya  (120+121) 119. 16681 7759



2.1.1.1.  Értékkel nyilvántartott üzleti járművek 120. 14121 7759

2.1.1.2.  0-ig leírt üzleti járművek 121. 2560

2.2. Folyamatban lévő üzleti  járművek beruházása 122.

 3.  Járművek beruházására adott előlegek 123.

 4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124.

II/3. Tenyészállatok   (126+131+132) 125.

1. Üzleti tenyészállatok   (127+130) 126.   

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya  (128+129) 127.   

1.1.1.  Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok 128.

1.1.2.  0-ig leírt üzleti tenyészállatok 129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti  tenyészállatok beruházása 130.

 2.  Tenyészállatok beruházására adott előlegek 131.

 3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök 133. 2110 2117

III/1. Egyéb tartós részesedés  (135+137+138+143) 134.

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)  (136) 135.

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 136.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés 137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések  (139+…+142) 138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 139.

3.2. Tartósan adott kölcsön 140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek 141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések 142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, 
vagyonkezelésbe vett eszk.

144. 131704 131704

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, 
koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)
     (146+153+160)

145. 131704 131704

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)  
(147+150)

146. 109197 109197

1.1.1. Forgalomképtelen  üzemelt, konc. adott, vagyonk. 
vett épület építmény (148+149)

147. 109197 109197

1.1.1.1.  Értékkel nyilvántartott forgalomképt. 
üzem.adott épület, építmény

148. 109197 109197



1.1.1.2.  0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, 
építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk.  üzemelt, konc. adott, vagyonk. 
vett épület építmény (151+152)

150.   

1.1.2.1.  Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. 
üzem.adott épület, építmény

151.

1.1.1.2.  0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, 
építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, 
berendezések, felszerelések) (154+157)

153. 22507 22507

1.2.1. Forgalomképtelen  üzemelt, konc. adott, vagyonk. 
vett gép, ber., felsz. (155+156)

154. 22507 22507

1.2.1.1.  Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. 
adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2.  0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, 
berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk.  üzemelt, konc. adott, vagyonk. 
vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.   

1.2.2.1.  Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. 
adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2.  0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., 
felsz.

159.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek)  (161) 160.

1.3.1. Korl. forgalomk.  üzemelt, konc. adott, vagyonk. 
vett járművek  (162+163)

161.

13.1.1.  Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. 
adott járművek

162.

1.3.1.2.  0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 163.

2. Üzleti  üzemeltetésre átadott, konc. adott, 
vagyonkezelésbe vett eszközök               
(165+168+171+174)

164.

2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre  konc. adott, vagyonk. vett 
épület, építmény) (166+167)

165.   

2.1.1.  Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, 
építmény

166.

2.1.2.  0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény 167.

2.2. Üzleti  üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., 
felsz. (169+170)

168.   

2.2.1.  Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott 
gép,ber., felsz.

169.

2.2.2.  0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, 
berendezés, felszerelés

170.

2.3. Üzleti  üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek  
(172+173)

171.

2.3.1.  Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott 
járművek

172.

2.3.2.  0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek 173.

2.4. Üzleti  üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett 
tenyészállatok  (175+176)

174.



2.4.1.  Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott 
tenyészállatok

175.

2.4.2.  0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok 176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  
(1+15+133+144)

177. 1439730 1110564

 I. Készletek   (179+187+197) 178. 249

1. Vásárolt anyagok (180+..+186) 179. 249

1.1. Élelmiszerek 180. 249

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek 181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok 182.

1.4. Tüzelőanyagok 183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok 184.

1.6. Szakmai anyagok 185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 186.

2. Egyéb készletek  (188+..+192) 187.

2.1. Áruk 188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek 189.

2.3. Közvetített szolgáltatások 190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök   (193+..+196) 192.

2.5.1. Épületek építmények 193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések 194.

2.5.3. Járművek 195.

2.5.4. Tenyészállatok 196.

3. Saját termelésű készletek   (198+..+200) 197.

3.1. Késztermékek 198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek 200.

 II. Követelések  (202+203+208+221+222+223) 201. 5508

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 202. 694

2. Adósok  (204+..+207) 203. 4414

2.1. Helyi adóból hátralék 204. 4414



2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék 205.

2.3. Térítési díj hátralék 206.

2.4. Térítési díj hátralék 207.   

3. Rövid lejáratú kölcsönök   (209+215) 208.   

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök  (210+..+214) 209.   

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 210.   

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 211.   

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 212.   

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 213.   

3.1.5. Vállalkozásoknak  nyújtott kölcsön 214.   

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök  (216+..+220) 215.   

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 216.   

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 217.   

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 218.   

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 219.   

3.2.5. Vállalkozásoknak  nyújtott kölcsön 220.   

4. Váltókövetelések 221.   

5. Munkavállalókkal szembeni követelések 222.   

6. Egyéb követelések   (224+225) 223.  400

6.1. Támogatási program előlege 224.   

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225.   

 III. Értékpapírok  (229+..+233) 228.   

1. Kárpótlási jegyek 229.   

2. Kincstárjegyek 230.   

3. Kötvények 231.   

4. Egyéb értékpapírok 232.   

5. Egyéb részesedések 233.   



 IV. Pénzeszközök  (235+242+251) 234.  21128 

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek  (236+239+240+241) 235.   

1.1. Pénztárak (237+238) 236.   

1.1.1. Forint pénztár 237.   

1.1.2. Valutapénztár 238.   

1.2. Költségvetési betétkönyvek 239.   

1.3. Elektronikus pénzeszközök 240.   

1.4. Csekkek 241.   

2. Költségvetési bankszámlák  (243+..+250) 242.   

2.1. Költségvetési elszámolási számla 243.   

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál 244.   

2.3. Költségvetési elszámolási számla 245.  21128 

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla 246.   

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái 247.   

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla 248.   

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla 249.   

2.8. Deviza(betét) számla 250.   

3. Idegen pénzeszközök  (252+..+259) 251.   

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla 252.   

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési 
lebonyolítási számla

253.   

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla 254.   

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla 255.   

3.5. Értékesített  lakások bevételének elszámolása 256.   

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla 257.   

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program  
lebonyolítási számla

258.   

3.8. Egyéb idegen bevételek számla 259.   

 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 260.  18493 

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (178+201+228+234+260) 261.  45378



ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (177+261) 262.  1155942

3.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 
önkormányzati rendeletéhez

Maradvány kimutatás
2015.

                                                                                                                              ezer forint
megnevezés         összeg

alaptevékenység költségvetési bevétele      744.043

alaptevékenység költségvetési kiadása      791.160

alaptevékenység költségvetési egyenlege       -47.117

alaptevékenység finanszírozási bevétele      190.744

alaptevékenység finanszírozási kiadása      125.611

alaptevékenység  finanszírozási egyenlege        65.133

Alaptevékenység maradványa        18.016

-ebből kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány

       18.016

4.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 



önkormányzati rendeletéhez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2015.

Sor-
szám

Megnevezés Összeg  ( ezer Ft )

1.
Pénzkészlet 2015. január 1-jén

ebből:
79.765

2. Bankszámlák egyenlege 79.765

3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege  

4. Bevételek   ( + ) 742.451

5. Kiadások    ( - ) 801.088

6.
Záró pénzkészlet 2015. december 31-én

ebből:
21.128

7. Bankszámlák egyenlege 21.085

8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 43 

5.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 
önkormányzati rendeletéhez

Hitel, 
kölcsön

Kölcsön-
nyújtás éve

Lejárat éve Hite, 
kölcsönállo
mány 2015. 
dec.31-én

2016. 
dec.31-én

2017. 
dec.31-én

2017. után

Rövid 
lejáratú

Hosszú 
lejáratú

Összesen:



6.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 
önkormányzati rendeletéhez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 
2015. december 31-én

Adósságáll. eszközök 
szerint

Nem 
lejárt

Lejárt
1-90

Lejárt
91-180

Lejárt
181-

Lejárt
összesen

Nem 
lejárt
összesen

I. Belföldi hitelezők

Adóhat.szemb. tart.

Kp-i költségv. sz. tart.

Elk.áll. pénza. sz.tart

TB alapokkal sz. tart

Önk.és int.felé tart.

Szállítói tart. 8.961 4.841 13.802

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

Külf. szállítók

Egyéb adósság

Adósságáll. összesen: 8.961 4.841 13.802

7.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 
önkormányzati rendeletéhez

Bevételi jogcím Tervezett Tényleges

2 3 4



Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő 
elengedése

  

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő 
elengedése

  

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön 
elengedése

  

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön 
elengedése

  

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség 
összesen

1 500 1 564

-ebből:            Építményadó   

Telekadó   

Magánszemélyek kommunális adója 1 500 1 564

Idegenforgalmi adó tartózkodás után   

Idegenforgalmi adó épület után   

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység után

  

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség   

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség   

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség   

Egyéb kedvezmény   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Összesen: 1 500 1 564



8.sz. melléklet: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(V. 19.) 
önkormányzati rendeletéhez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Sorszám Kötelezettségek 
jogcíme

Kötelezettségek
2017

Kötelezettségek
2018

Kötelezettségek
2019

Összes 
kötelezettség

1. Működési célú 
hiteltörl. (tőke + 
kamat)

2. Felhalmozási célú 
hiteltörl. (tőke + 
kamat)

3. Fejlesztési kötvény 
(tőke)

4. Beruházás 
feladatonként

5. Felújítás célonként

6. Egyéb

7. összesen



2. napirendi pont
Beszámoló  Báránd  község  közbiztonsági  helyzetéről,  a  közbiztonság  érdekében  tett 
intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszöntötte  Aranyi  István kaptányságvezető  urat.  Megkérte,  amennyiben  van kiegészíteni 
valója a beszámolóval kapcsolatban, azt tegye meg.
Aranyi István r. ezredes kaptányságvezető
Szeretettel köszöntött mindenkit! Elmondta, hogy a 2015 –ös évben a legfontosabb célkitűzés 
az volt, hogy a 2014 –ben elkezdett és bevált folyamatokat folytassuk. A tavalyi év volt az 
első  olyan  év  amikor  szervezeti  teljesítmény  értékelés  volt.  A  rendőrkapitányság  a 
célkitűzéseit  teljesítette,  kivételesre  92  %  -ra  értékelték  a  rendőrkapitányság  munkáját. 
Nagyon sok intézkedést tettek évközben, mivel a baleseti helyzetet, ami 2014-ben kirívóan jó 
volt, az 2015 –ben kirívóan rossz. Az év első felében már látták, hogy problémák vannak ezen 
a  területen.  Sokkal  több  sebességmérést  végeztek,  célirányos  közlekedési  ellenőrzést, 
folytatták  a  baleset  megelőzési  tevékenységüket,  ami  sajnos  nem  vezetett  eredményre. 
Csökkenés  volt  a  szabálysértési  feljelentésbe,  helyszíni  bírságban.  A  meggyőzés  a 
figyelmeztetés a figyelemfelhívás nagyon sok embert nem tart vissza a jogsértéstől. A tavalyi 
évhez képest is duplájára nőtt a személyi sérülések és balesetek száma. Sokkal több fokozott 
ellenőrzésünk van. Ami a települést illeti, egy kiugró adat van. Tavaly is volt egy hasonló 
átcsúszó eseményünk, most is van egy. Jelentősen nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. 
Ez  nem  azt  mutatja,  hogy  a  tavaly  évben  mennyi  bűncselekmény  volt,  hanem  hogy 
mennyiben fejeztük be az eljárást.  A statisztika  azt  mutatja,  hogy 51 –ről 105 –re nőtt  a 
bűncselekmények száma, de minden másban csökkenés van. 2011 –ben történt a településen 
egy  olyan  bűncselekmény  aminek  tavaly  fejeződött  be  az  eljárása  és  ez  74  rendbeli 
bűncselekményt valósított meg. Ha ezt levesszük akkor a településen 31 a bűncselekmények 
száma. Úgy gondolja nagy probléma nincs a településen.  A 31 bűncselekménybe beletartozik 
a  vasúti  sorompó  letörése.  A  szabálysértések  alakulásában  is  csökkenés  észlelhető, 
összességében a tendencia jó. 
A körzeti megbízott nagyon sokszor küzd egészségügyi problémákkal, jelenleg is azért nem 
tud itt  lenni.  Szakmailag  mikor  itt  van nagyon jó szintű munkát  végez,  de sajnos erről  a 
betegséghullámról ő nem tehet.  Amikor nincs körzeti megbízott egyéb rendőri erővel őrizzük 
a települést.  Elmondja,  hogy nagyon jók az eredmények.  Az önkormányzatokat  kérdőíven 
kérdezik meg a rendőrség munkájáról és a társadalmi értékítélet vonatkozásában az országos 
átlag  az  5  –ös  skálán  4,2  körül  van  a  megyei  főkapitányság  4,3  és  4,4  között,  nálunk a 
legrosszabb érték 4,68 lett a legjobb 4,86. Úgy gondolja, ahol most vannak az jó. A cél hogy 
tovább javítsuk a bűncselekmények számát, a kiemelt cél hogy a baleseti helyzetet bármi áron 
de megfordítsuk.  Munkatársait  minden nap kéri  hogy ebből  a  munkatempóból  ne  vegyen 
vissza,  nem kell  kimagasló  tempót  diktálni,  folyamatos  munkavégzés  kell  és  nem szabad 
elhagyni azt amit az elmúlt években csináltunk és bejött. 
Megköszönte az önkormányzat, a polgárőrség munkáját.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Vegyes érzelmekkel olvasta a beszámolót mikor meglátta a bűncselekmények alakulását, de 
magyarázatot kaptunk rá. Az értékelés országos, megyei és önkormányzati szinten is megállja 
a helyét, ehhez csak gratulálni tudunk. Tapasztaljuk is, hogy az elmúlt években a szubjektív 
biztonságérzetünk  javult.  Tapasztaljuk,  hogy  a  traffipax  egyre  sűrűbben  van  jelen  a 
településen,  bízik benne lesz megelőző hatása.  Megköszönte a rendőrség és a polgárőrség 
munkáját az elmúlt évben tartott különböző rendezvényeink biztosításában való részvételért. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.



Koroknai Béla Sándor képviselő
Mióta nincs a virágboltnál a traffipax azóta újra a központban a lámpánál a románok a balra 
kanyarodó sávból mennek egyenesen. Ez nap mint nap előfordul. Ebből egyszer egy nagy 
tragédia lesz. Érdemes lenne szemmel tartani. Budapesti vendégei szerint hihetetlen hogy itt 
az udvarban nem kell még bezárni a kocsit, dicsérik a biztonságot!
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ez  a  „balra  kanyarodó  sáv”  örökös  probléma.  A  Kaba  és  Sárrétudvari  irányába  átmenő 
utunkon volt több rendbeli lámpatöréses dolga. Ezen az útszakaszon az utóbbi időben nem 
tapasztaljuk a 20 tonna feletti járműveket. Történtek -e ezzel kapcsolatosan is intézkedések?
Aranyi István r. ezredes kaptányságvezető
Amikor fokozott ellenőrzés van, akkor tudunk a virágbolt előtti parkolóba rendőrt kihelyezni. 
A román közlekedési kultúrához hozzátartozik az, hogy a lassú járműveket a balra kanyarodó 
sávban előzik meg. Ellenőrzik a 20 tonna feletti járműveket folyamatosan. 
Erdős Zsolt képviselő
Feltűnt neki hogy a tavalyi évben volt a legmagasabb az elmúlt évekhez képest a közterületi  
szolgálatba  vezényelt  órák  száma.  Tavaly  évben  csúcsosodott  ki  a  migrációs  helyzet  is, 
Püspökladányból is kellett  oda vezényelni  határvédelmi feladat ellátására rendőröket, hogy 
sikerült ezt mégis megvalósítani?
Aranyi István r. ezredes kaptányságvezető
Sokat voltak lent a határon, abban a számadatban, ami itt szerepel, nem szerepel benne a déli 
határon teljesített szolgálat. Az külön kerül nyilvántartásra. Minden túlórát ki tudnak fizetni 
többlet szolgálatba tavaly évtől kezdve, voltak szolgálatszervezési változások. Közbiztonsági 
deficit nem keletkezett annak ellenére, hogy sokat voltak lent a határon. 
Majoros Csaba képviselő
Délen a nagy ellenőrzés mellett, itt az utakon is tapasztalható volt rendőri jelenlét. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást 
rendelt el. 

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

64/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette 
a  rendőrség  2015.  évi  beszámolóját,  s  azt  elfogadja. 
Megköszöni a rendőrség elmúlt  évben végzett  munkáját és az 
együttműködést.

A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal



3. napirendi pont
Bárándért Egyesület és Polgárőrség beszámolója

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszöntötte Ábrányi Ferencet a Bárándért Egyesület és Polgárőrség elnökét és Póvik Imrét. 
Megkérte, amennyiben van kiegészíteni valója a beszámolóval kapcsolatban, azt tegye meg.
Ábrányi Ferenc elnök
A pénzügyi beszámolót kiegészítette a cégautó adóval, amit havonta kell fizetniük.
Elmondta,  hogy  önkormányzattól  az  elmúlt  évben  kapott  300 000Ft.  anyagi  támogatást 
üzemanyagra 200 000Ft-ot a cégautó adó megfizetésére 100 000Ft-ot fordítottak. 2015 évben 
5167 kilométert  és  2571,5 óra járőr  szolgálatot  teljesítettek.  Továbbképzések  és  az irodai 
tevékenységek további 1000 óra szolgálatot jelentettek. 
Több  kiadást  más  pályázati  forrásból  finanszíroztak  működésre,  formaruhára,  láthatósági 
mellényre,  téli  gumi garnitúrára,  sárga figyelmeztető lámpára,  kötelező szervizre,  GFB-re, 
Casco-ra fordítottak közel 900 000Ft értékben.
Tanévkezdés Biztonságáért akció során 22 fő 86 óra szolgálatot teljesített az iskola környékén 
kiemelt feladatként. A postások munkáját segítik a nyugdíjfizetés időszakában, minden héten 
teljesítenek szolgálatot a piac és a főtér területén. Emelték a nappali járőrszolgálatok számát, 
amiben jelentős szerepet vállal a körzeti megbízott. Több alkalommal biztosítottak járőrtársat 
a szolgálatban lévő rendőr mellé. A szolgálatellátást segíti az ügyeleti telefon, mely a nap 24 
órájában hívható.
Az  üres,  lakatlan  ingatlanokat  rendszeresen  végigjárják.  Temetések  alkalmával  a  temető 
parkolójában elhelyezett gépjárművek illetve a gyászoló családok lakó ingatlanjait felügyelik. 
A  Mindenszentek  –  Halottak  napi  időszakban  folyamatos  jelenléttel  segítik  a  temetőkbe 
kilátogató hozzátartozók biztonságát és nyugalmát. 
Megköszönte Polgármester Úr, Jegyző Úr a Testület és a lakosság segítségét.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Öröm volt látni a futott km –ek számát a szolgálati autóban és szolgálati órák számát. A közös 
szolgálatokat növelni kell. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte, mennyi a polgárőrség létszáma és milyen a korosztályt tekintve?
Ábrányi Ferenc elnök
34 regisztrált tag van még 6 db igazolványt várunk. Korosztályt tekintve több az idős, 2 db 
huszonéves van. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Többször  kért  már  segítséget,  megköszönte  az  azonnali  intézkedést.  Azt  tapasztalta,  hogy 
sokan még nem tudják a faluban a polgárőrség telefonszámát. Megköszönte a munkájukat. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az árusokkal kapcsolatban elmondta, hogy a polgárőrök és a rendőrök is felhívhatják őket 
engedélyük felmutatására, amennyiben nem rendelkeznek engedéllyel, fel kell zsólítani őket 
annak beszerzésére, ha nem akarják beszerezni, ki kell kísérni őket a faluból. Elmondta, hogy 
a kamerarendszer bejelentése folyamatban van.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az árusok, ahogy javul az idő egyre többen vannak, tevékenységük egyre kellemetlenebbé 
válik a település lakosai számára. Az engedéllyel nem rendelkező árusokat a polgárőrség akár 
a rendőrséggel együtt próbálja meg a településről kiutasítani. Többen nem csak bejelentést, 
hanem feljelentést is tettek ellenük. 
A  kamerarendszerrel  kapcsolatosan  úgy  tudja,  hogy  egy  kamerarendszert  szeretnének 



létrehozni,  amely  beintegrálná  az  egyes  településeken  lévő  kamerarendszerek  működését. 
Amíg  meg  nem  oldódik  jegyző  úrral  azért  léptek  be  a  polgárőrségbe,  hogy  ennek  a 
működéséhez  szükséges  feltételeket  teljesíteni  tudják.  A  polgárőr  igazolvány  még  nem 
érkezett  meg,  a  bejelentést  még  nem tudtuk  megtenni,  mert  a  rendszer  nem engedi  meg. 
Adatokat  folyamatosan szolgáltatunk,  a lefoglalások rendszeresen működnek,  a jogszabály 
keretei adottak.
Aranyi István r. ezredes kaptányságvezető
Az előzetes  felmérés  megtörtént,  hol  milyen  típusú minőségű fajtájú kamerarendszer  van, 
további információja erről nincs. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Ténylegesen sokat tevékenykednek a polgárőrök, sok rendezvényen segítenek, megköszöni. 
Erdős Zsolt képviselő
Személy szerinti nagyrabecsülését fejezi ki. Ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket 
ami példaértékű. 
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 határozat:

65/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette 
a  Bárándért  Egyesület  és  Polgárőrség  2015  évi  munkájáról 
szóló beszámolót, és azt elfogadja.

Megköszöni a Bárándért Egyesület és Polgárőrség 2015 évben 
elvégzett  áldozatos  munkáját  és  az  Önkormányzattal  történő 
együttműködést.

A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont
Beszámoló a település gyermekjóléti és szociális ellátó rendszeréről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszöntötte  Dr.  Kaszásné  Sarkadi  Anna  intézményvezetőt  és  Horgosi-Takács  Andrea 
szakmai-egység vezetőt.  Megkérte intézményvezető asszonyt,  amennyiben van kiegészíteni 
valója a beszámolóval kapcsolatban, azt tegye meg.
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Szeretettel  köszönt  mindenkit.  Minden  ellátást  szeretne  pár  mondattal  kiegészíteni.  Az 
étkeztetésben  részesülők  száma  folyamatosan  csökken  Bárándon,  többen  elmennek  és  a 
szociális otthonban ebédelnek. A házi gondozásban pedig egy dinamikus növekedés van évről 
évre.  Tavaly év decemberében érkezett  a kormányhivataltól  egy megkeresés,  feljelentettek 
bennünket  az  étkeztetéssel  kapcsolatban,  ami  nem  csak  rájuk  vonatkozott,  hanem  az 
önkormányzatra is mert a konyháról is szólt. Az étel minőségével sem voltak megelégedve, 
azzal  sem hogy,  hogy szolgálják  ki.  A tájékoztatást  megküldte  ezzel  kapcsolatban  és  pár 



napon belül megérkezett a válaszlevél miszerint nem rendeltek el vizsgálatot mindent rendbe 
találtak.    
A házi segítségnyújtás megváltozott, megszigorodtak a feltételek. 74 ellátottunk van és 72-re 
van működési engedélyünk, ezt meghaladhatjuk 10 % -kal de csak 60 napig és egy évben 
egyszer.  Nagyon  sok  súlyos  betegünk  van.  Nyolc  gondozónőt  alkalmazunk.  Nem csak  a 
gondozottak létszáma nőtt, hanem a korosztály összetétele is jelentősen megváltozott,  több 
mint  40 % 80 év feletti.  Jelzőrendszeres  házi  gondozásban sok változás  nincs,  minimális 
csökkenés van.  A nappali  ellátásnál  pozitívum,  hogy nagyon sok programunk van és sok 
érdeklődő van. Támogató szolgáltatásunk az egyik legkedveltebb szolgáltatás és a szállítási 
szolgáltatást  is nagyon sokan veszik igénybe. A bölcsődei dolgozóknak minden évben van 
egy szakmai napuk. A vezetőnk mindig újításokat szokott bevezetni és az idén ez arról szólt 
hogy Biharnagybajomban  voltak  és  be kellett  mutatni  minden telephelynek  hogy ki  hogy 
működik, hogy dolgozott az évben. Azzal jött haza a bölcsőde vezető, hogy már régóta látja, 
de most  megerősítést  nyert,  hogy a bárándi  lányok hozzák azt  a szakmai  teljesítményt,  a 
modernkori elvárásoknak megfelelően, ami tőlük elvárható. A gyermekjóléti szolgálatról és a 
családsegítőről Andrea szól pár szót. 
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
A családsegítő  szolgálat  ügyfélszáma megnőtt.  A probléma amivel  többször  találkoztak  a 
gondnokság  alá  helyezés.  Több  olyan  ügyük  volt  ahol  el  kellett  indítani  bárándi  lakos 
gondnokság alá helyezését,  sikerrel is jártak, azóta már elhelyezték ezeket az embereket a 
szociális  otthonban.  Most  is  van  folyamatban  gondnokság  alá  helyezési  ügyük.  Olyan 
személyekről van szó, akik önmagukról sem tudtak gondoskodni. A gyermekjóléti szolgálattal 
kapcsolatosan elmondja, hogy a problémákat tekintve mi egy nagyon jó település vagyunk. 
Amivel a legtöbbször találkoztak a tavalyi évben az a szülők közötti konfliktusok, gyakori a 
konfliktusos válás, amibe belevonják a gyerekeket és sok probléma adódik belőle. Az idei 
évtől van pszichológusa a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak, bár Püspökladányba át 
kell járni vagy Földesre, várólista is van. Jelentős probléma nem volt a gyermekjólét életében.  
Nagyon kevés a jelzés, 19-et kaptak, ami bárándi viszonylatban egy állandó szám, míg a többi 
településen több százat kapnak. Hála istennek itt nem jellemzőek az iskolai magatartásbeli 
problémák, az igazolatlan hiányzások.  
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy visszavonta a intézményvezetői helyettes megbízást 
Hegedűs  Zsoltnétól  egy  hónappal  ezelőtt  és  az  egyik  részét  Andreának  adta  át.  Két 
intézményvezető  helyettes  lett  megbízva,  Andrea  Bárándért  és  Biharnagybajomért  felel, 
Bukoveczky Rita kabai munkatársa pedig Kabán és Sápon végzi ezt a feladatot. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egy gondolata lenne ahhoz amit Andrea elmondott, hogy mi az oka annak hogy kevés jelzés 
érkezik, míg a többi településen több száz. 
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Szerencsére itt nincs probléma. Az iskolából egy jelzés érkezett csak.  
Dr. Kiss Gyula jegyző
Igénybe tudják venni az emberek a pszichológust, így hogy előjegyzés szükséges?
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Volt rá példa, hogy kértünk időpontot, két hónap volt a várokozási idő és aznap telefonáltak 
ne menjen az illető, mert nem tudják fogadni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem lehet megoldani, hogy a településen is legyen?
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
A  pszichológus  nem  hajlandó  kijárni.  Két  pszichológusa  van  a  központnak  egy 
Püspökladányban dolgozik egy Földesen, és egyik sem vállalja a kijárást. 



Dr. Kovács Miklós polgármester
Ennek mi az oka?
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Nem tudják. Felajánlották azt is hogy az önkormányzat kocsival kihozza, visszaviszi de nem 
vállalja. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Megköszöni az együttes munkát, mert nagyon hatékony és eredményes. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kiemelte a beszámolóból és felolvasta az alábbi részt:
„Az intézmény vezetői úgy látjuk, hogy az új intézmény kiállta a kezdeti működési nehézségeket. Az  
intézményben két év alatt olyan magas szintű szakmai munkát teremtett meg a két dolgozó, hogy a  
bölcsőde szükségessége, létjogosultsága nem kérdőjelezhető meg.”
A kezdetektől maximális létszámmal működik a bölcsőde.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Szóba került, hogy sok a 80 éves körüli gondozott, amit örömmel hall. Hála istennek!
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
A mi településünkre jellemző, hogy sok az aktív öreg.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A beszámolóból  szintén kiemelte  és  felolvasta,  hogy  „Az ellátottaink  közül  többen kerültek  be a  
közmunkaprogramba,  ahol  sikeresen  helyt  álltak,  és  hosszú  távú  programokban  is  részt  vettek.  
Szenvedélybeteg ellátottaink kevesebb alkoholt fogyasztanak, javul önértékelésük, anyagi helyzetük,  
társas kapcsolatuk.”   
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Igen, ez így van! Nem csak itt hanem mindenhol. Azzal, hogy be lettek vonva az emberek 
nem csak akkor nem isznak, amikor dolgoznak, hanem máskor sem. Az első útjuk nem a 
kocsmába vezet. Azzal hogy anyagilag javult a helyzetük az egy dolog, de a párkapcsolatuk, a 
gyerekekhez  való  kapcsolatuk,  az  hogy  felkelnek  reggel,  kezd  kialakulni  egy  életritmus, 
valahová tartoznak, ami nagyon sokat jelent és megerősíti őket. Nagyon sokan haragszanak a 
közmunkára, de évek óta azt mondják, hogy sok pozitív hatása van. Nem mindenkinél, de a 
többségnél igen. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Nagyon jó ezt hallani. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Azért emelte ki, mert összefüggésben van ez a rendőrség, a támasz munkájával.  
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Fontosabbnak érzik magukat. Lehet nem olyan munkát végeznek mint amit mi elvárunk de 
sok jót teszünk vele. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Az étkezéssel kapcsolatosan teszi fel kérdését, a szociális otthon étkezési díjai olcsóbbak?
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Hasonló az ár, aki panaszkodott az a minőségre inkább. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Ő is  hallott  hasonlókat  a  minőséggel  kapcsolatosan,  úgy mondták  neki,  hogy a  szociális 
otthonban felnőtteknek főznek úgymond. Itt viszont itt vannak a gyerekek is. Nem gondolta, 
hogy ez ennyire kiütközik. 
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Nem nagy számokról van szó. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A feljelentéssel kapcsolatosan megjegyzi, hogy a mai világban elég egy névtelen betelefonáló 
és már jönnek is ellenőrizni.
Koroknai Béla Sándor képviselő



Felháborítónak tartja. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester
A szállítási  szolgáltatással  kapcsolatosan  megkérdezi,  hogy az  autó  lecserélésére  szolgáló 
pályázat beadására került-e?
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Elmondta,  hogy két  személygépkocsira  adtak be pályázatot.  A bárándi és a  kabai  autókat 
szeretnénk lecserélni. Az első két körben nem utasították el a kérelmüket.  
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy a gondnokság alá  helyezetteket  el  lehet  helyezni  a Bárándon szociális 
otthonban vagy máshová kell őket?
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Egy személy az otthonban lett elhelyezve, de hosszúhátra, a másik személynek folyamatban 
van az ügye. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A Támasz programjairól tudunk, elmegyünk, és mindig jól érezzük magunkat. Megköszöni a 
munkájukat! 
Erdős Zsolt képviselő
Idén januárban volt egy reform, ami a gyermekjóléti szolgálatot illeti, milyen tapasztalatok 
vannak ezzel  kapcsolatban? Megkérdezte,  hogy a támogatói  szolgálatot  csak azok vehetik 
igénybe, akik kapcsolatban állnak a támasszal vagy bármely lakos? Valamint megjegyzi, hogy 
idén a Jobbik helyi szervezete elkezdte az ún. önkéntes munkáját és három személynek a ház 
körüli munkában nyújtunk segítséget és ennek a három személynek a támasz is házi segítséget 
nyújt. 
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
A  januári  változtatást  egy  jó  jogszabályi  változtatásnak  tartja,  ahol  ez  működik  és  úgy 
működik ahogy ez a jogszabályban elő van írva. Nem tud jókat mondani arról, hogy ez hogy 
valósul meg itt. A püspökladányi járásban el sem kezdődött ez a munka, ami elkezdődött azt 
nem  nevezi  munkának.  Lassan  elvesztenek  minden  olyan  eddig  elért  eredményt,  amit  a 
munkatársai tízen éve alatt elértek. Kedvezőtlen folyamat indult meg az utóbbi pár hétben, 
függetlenül attól, hogy semmilyen munkát semmilyen tevékenységet nem lát. Visszás dolgok, 
például  megkezdték  a  gyerekeket  hazaadni,  amiért  több  éven  keresztül  dolgoztak,  hogy 
kerüljenek a gyerekek kiemelésre. A védelembe vételeket sorban szüntetik meg. Nem kértek 
tőlünk véleményt.  Itt  kisebb problémák vannak,  ez Bajomban és  Kabán csúcsosodik ki  a 
legjobban, Sápról abszolút nem tudunk semmit. Megkeresték az összes jelzőrendszer tagokat, 
hogy mondják el tapasztalataikat, hogyan dolgoznak együtt a központtal, milyen kapcsolatot 
teremtettek,  milyen az együttműködés.  Egyszerű,  amit  kapnak, semmiféle  kapcsolat  nincs, 
mert nem keresték őket. Készítenek egy beszámolót a központtal való együttműködésről és 
egy ezzel kapcsolatos ülést tartanak majd. Házon belül már meghívták a központ dolgozóit, de 
a találkozó után elmondta a vezető asszony, hogy ő ma utoljára dolgozik ott és az új vezető is 
csak júliusig lesz, júliustól lesz egy újabb vezetőjük. A központ dolgozói megértették azt, 
hogy szeretnék, ha együttműködés lenne köztük. Ahol nagy probléma van a családoknál oda 
még mindig mi járunk ki azért hogy nagy tragédia ne történjen. Sok mindent nem tehetünk, 
csak leírjuk az észrevételeinket és elküldjük, de foganatja ezeknek nincs. Legfeljebb azt írják 
nekünk is hogy nem találták otthon a családot így nem tudtak intézkedni. 
Erdős Zsolt képviselő
Kijelenthetjük, hogy nem volt ésszerű döntés ez. Kik vehetik igénybe a támogató szolgálatot, 
a szállítási szolgáltatást?
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Nagyon  jó  döntés  ott  ahol  működik.  Tudjuk,  hogy  Püspökladányban  például  nagyon  jól 



működik. 
A támogató szolgálat maga a súlyos fogyatékosoknak szól, de a szállítási szolgáltatásunk az 
egész lakosságra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A központtal kapcsolatosan többször is elmondta már, hogy „Sok bába közt elvész a gyerek”. 
Lehet,  hogy  az  alap  elképzelés  jó.  A  gyerekeket  kellene  előtérbe  helyezni,  és  örömmel 
hallotta, hogy nem lettek ezek a családok magukra hagyva. Mindaddig működhet míg nem 
történik valami tragédia.  Például,  mint  Kabán hasonló tragédia történt.  Bízik benne lesz a 
későbbiekben foganatja és változás következik be.  
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Elmondta, hogy heti egyszer járnak ki az esetmenedzserek. Az esetmenedzserek foglalkoznak 
a védelembe vett gyerekekkel. Bárándon szerda délután egy fél napot van kint, ami nagyon 
kiszámítható.  és  ezeknél  a  családoknál  ez  nem  jó.  A  mi  esetmenedzserünk  nem  látogat 
családot,  beül  az  irodába  és  telefonon  behívja  az  ügyfeleket.  A  mi  alapellátásban  lévő 
családjaink is  azt  mondják,  hogy  „jobb lenne ha védelembe lennék  véve  mert  akkor  heti  
egyszer bejövök ahhoz a nőhöz és nem jár senki a nyakamra”. 
A  központ  a  családgondozásba  bevonhatja  a  helyi  szolgálatot,  ami  meg  is  történik  mert 
bőségesen  kapunk  feladatokat,  az  összes  védelembe  vett  család  visszacsorog  hozzánk. 
Csökkent a létszámunk és ugyanannyi munkát látunk el mint tavaly. Ahogy érkeznek vissza a 
jelzőrendszer tagoktól a jelzések azzal szembesülnek hogy nem tudják ki az esetmenedzser, 
mikor van a településen, nem vette fel a kapcsolatot a tagokkal holott neki az lenne a feladata  
hogy a család körüli szakembereket koordinálják, pedagógusokat, orvosokat, védőnőket és így 
a velük együttes munkával tudják a család helyzetét javítani.   
Ami gond még, hogy a központ kijelentette, hogy csak munkaidőben áll rendelkezésre. Pl. 
Kabai  eset,  hogy a  problémamegoldó  fórumokat  az  iskola  munkaidő  után  rendezi,  amire 
meghívja a különböző szakembereket, a központot is, mert védelembe vett gyerekről van szó. 
A központ megmondta, hogy munka idő után nem, tegyék munkaidőbe és akkor elmennek. 
Így őket hívták meg, akik öt hónapja nem álltak kapcsolatban a családdal.    
Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Van  munkaidő,  de  mindig  is  össze  vissza  dolgoztak.  Egy  családot  ellenőrizni  akár  este, 
hétvégén vagy volt rá példa karácsonykor mentek. Az nem családgondozás hogy leírom: nem 
volt otthon. A családlátogatások nagy százaléka nem a hivatalos munkaidőben történik. Ezt 
nem érti a központ. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Fiskális és egyéb szempontból jó ez, de van egy személyes  szál amit meg kellene tartani,  
anélkül  adminisztratív  marad  a  dolog  és  nem  biztos  hogy  a  gyermekeket  adminisztratív 
módon meg lehet védeni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A család közeli lét elveszett. 
Kiss Gyuláné képviselő
Elmondta,  hogy  színvonalas  és  nagyon  szép  szakmai  munkát  végeznek.  Az  étkezéssel 
kapcsolatosan  megjegyzi,  hogy  a  szociális  otthon  egészen  más  normatívával  dolgozik  és 
egészen más résztvevőknek főznek, felnőtt étkezés. Az étrendbe sok olyat beletehetnek, amit 
az iskolai konyha nem, ami elsősorban gyermekekre specializálódott. Nemrég kijött rendelet 
alapján  nagyon  sok  mindent  nem  adhatnak  a  gyerekeknek  közétkeztetésben.  Ez 
befolyásolhatja a minőséget.   
Horgosi-Takács Andrea szakmai-egység vezető
Állandó minőséget főznek. Mindig azt mondja, hogy el kell fogadni, hogy ez nem házi koszt 
hanem konyha. Mindenki más, nem nagymértékű az elvándorlás. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester



A fűszerezés is meg van határozva.
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 határozat:

66/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a település 
szociális  és  gyermekjóléti  ellátó  rendszeréve kapcsolatosan,  a 
Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  Bárándi 
telephelyének  működéséről  szóló  beszámolót  a  mellékletben 
foglalt módon hagyja jóvá.

Köszönetét  fejezi ki Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető 
asszonynak,  Horgosi-Takács  Andrea  szakmai  egység-vezető 
asszonynak,  valamint  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási 
Központ  valamennyi  munkatársának  az  elmúlt  évben  végzett 
munkáért és a folyamatos kiváló együttműködését.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont
Beszámoló  a  Püspökladányi  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság  működési  területének, 
2015. évi mentő tűzvédelmi helyzetéről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszöntötte  Karacs  Károly  tűzoltóparancsnokot.  Megkérte,  amennyiben  van  kiegészíteni 
valója a beszámolóval kapcsolatban, azt tegye meg.
Karacs Károly tűzoltóparancsnok
Tisztelettel köszönt mindenkit és köszöni szépen a meghívást. Elmondta, hogy a településen 
12 tűzeset történt valamint 3 műszaki mentés. Két fő sérült volt, elhalálozás nem történt. Sok 
közúti balesetnél nincsenek jelen, így a rendőrség statisztikájával ez nincs összefüggésben. 
Kiemelt jelentőséggel figyelik a kéménytüzet és a széndioxid mérgezést. Kéménytűz nem volt 
széndioxid mérgezés egy esetben. Hét téves jelzés volt, szándékosan megtévesztő jelzés nem 
történt a településen. Elmondta, hogy éves kiképzési tervük van. Látványos tevékenykedés a 
polgárvédelmi  prevenciós  területeken.  2012  –ben  volt  az  integráció,  átszervezés,  ami  jól 
sikerült.  Szükség  van  a  közbiztonsági  referens  munkájára  és  a  települések  hozzáállására. 
Megköszönte a közbiztonsági referens és az önkormányzat munkáját, támogatását.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Szerencsére a statisztikai adatok javulnak. Mindent megteszünk a megelőzés érdekében. Úgy 
gondolja jó a kapcsolat a tűzoltóság és az önkormányzat között. Örül, hogy ezen a területen 
legalább sikerült az integráció. Megköszönte a tájékoztatást. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
A  lakosság  úgy  érzi,  hogy  az  elmúlt  években  a  rendőrségnél  is  a  „pénzbehajtó  szerep” 
előtérbe került. Nincs –e ilyen a polgárvédelemnél? Például: lépcsőházban nem lehet virág. 
Olyan szintre került hogy „nézzük meg hol lehet pénzt beszedni” .
Karacs Károly tűzoltóparancsnok
Kijött az új tűzvédelmi szabályzat, vannak benne dolgok, amiket be kell tartani. Addig míg 



nincs baj, nincs baj. Például a virágok a lépcsőházban: a tűzoltó menne kimenteni, tegyük fel 
éjszaka  van,  hatalmas  füst,  megbotlik  az  egyik  tűzoltó  esetleg  magával  rántja  a  másikat, 
megsérülnek  rosszabb  esetben  meg  is  halhatnak,  mert  történt  ilyen  már  Budapesten.  Ha 
rendben van minden, akkor nem kell félni, hogy meg lesz büntetve.  
Koroknai Béla Sándor képviselő
Úgy véli nincs felszólítás, hanem egyből csak a szankció. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Szerinte a képviselő úr arra gondolt, hogy a lakosság kezdi úgy érezni, és ezt jegyző úr is meg 
tudja erősíteni hogy olyan esetekben is bevonásra kerül mostmár a  katasztrófa védelem mint 
pl  egy szénabála  az  udvar  hátsó  részében,  amivel  eddig  nem foglalkozott  senki  és  most 
előtérbe került.  Kellemetlenségekkel jár, mert  adott  esetben el  kell  rakni, teljes mértékben 
egyetértenek  vele  hogy  tűzveszélyes.  A lakosok  kezdik  sérelmezni,  hogy eddig  a  jegyző 
kiment a településen és tett egy felszólítást most már a hatóság is kimegy pluszban. 
A tájékoztatásokat, felhívásokat szeretné kérni, hogy közérthetőbb legyen és akkor a lakosok 
is lehet jobban odafigyelnek rá.  
Karacs Károly tűzoltóparancsnok
Ezeket a felhívásokat nem ők készítik el, hanem a hatósági osztály, de jelezni fogja nekik. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Véleménye,  hogy  jó  az  együttműködés  a  hatósági  osztállyal  valamint  a 
katasztrófavédelemmel és a tűzoltósággal is.
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 határozat:

67/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette 
a  Püspökladányi  Hivatásos  Tűzoltó  parancsnokság  2015.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját, azt elfogadja. Megköszöni 
a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság elmúlt évben 
végzett munkáját és az együttműködést.

A  Testület  felkéri  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont
Döntéshozatal igazgatási szünetről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadta a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Idén is lesz igazgatási szünet, ez megkönnyíti kiadni a kollegák szabadságát A nyári 
időszakban 2016. július 18-tól, 2016. augusztus 21-ig, a téli időszakban 2016. december 19-
től 2017. január 1-ig tart. A nyári igazgatási szünet minimum 5 hetes kell hogy legyen, ez 
egyeztetésre került a kormányhivatallal, augusztus első három hetére fog koncentrálódni. 
Tetétleni kirendeltségen is így lesz! . Jelzi, hogy az 2. (1) bekezdésében az évszám el lett írva.



Dr. Kiss Gyuláné
Az igazgatási szünetet maximálisan támogatja. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ügyeleti rend lesz kialakítva erre az időszakra. 
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:

12/2016.(V.19.)   rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye,  a  helyi 
önkormányzatok alcím 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§. (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján,  a  közszolgálati  tisztviselők  munka-  és  pihenőidejéről,  az  igazgatási 
szünetről,  a  közszolgálati  tisztviselőt  és  a  munkáltatót  terhelő  egyes  kötelezettségekről, 
valamint  a  táv-munkavégzésről  szóló  30/2012.  (III.7.)  Korm.  rendelet  13.§  -  15.  §-aiban 
foglaltak figyelembe vételével az alábbiakat rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya

(1) A rendelet  hatálya  kiterjed a  Bárándi  Közös Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott 
valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

2.§
Az igazgatási szünet

(1) A 2016. évi igazgatási szünet időtartama:

a) nyári időszakban 2016. július 18-tól, 2016. augusztus 21-ig,

b)téli időszakban 2016. december 19-től 2017. január 1-ig tart.

(2)  Az  igazgatási  szünet  időtartama  alatt  a  feladatellátás  folyamatosságának  biztosítása 
érdekében a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal ügyeletet tart. Az ügyeleti rendet a jegyző 
Intézkedésben állapítja meg.

3.§.
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2016. május 20. napján lép hatályba és 2017. január 2-án hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) 5. cikkének, valamint a munkaadónak a 
munkavállalóval szembeni, a szerződés vagy a munkaviszony feltételeiről való tájékoztatási 
kötelezettségéről  szóló,  a  Tanács  91/533/EGK  irányelve  (1991.  október  14.)  1-5.  és  7. 
cikkének való megfelelést szolgálja.



(3) A rendelet kihirdetéséről - a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

Báránd, 2016. május 19.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:
Dr. Kiss Gyula
jegyző

7. napirendi pont
A  „TOP-1.1.1-15  Ipari  parkok,  iparterületek  fejlesztése"  elnevezésű  pályázattal 
kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy erről már volt szó ülésen, és hozott elvi 
döntést  a  képviselő-  testület  ezzel  kapcsolatosan.  A pályázat  beadási  határideje  május  23. 
Olyan iparterület kialakítása a cél 7 külön parcellával, ami esetleg a vállalkozások számára 
lehetőséget  teremt  akár  ipari,  akár  mezőgazdasági  tevékenységek  végzésére.  1  ha  –nyi 
területvásárlást jelentene. Az alap elképzelés onnan indult ki, hogy van két olyan vállalkozás 
– a két vállalkozás  szándéknyilatkozatát  csatolta  az előterjesztéshez – akik szeretnének itt 
Bárándon egy üzemegységet létrehozni. Azóta egy püspökladányi cég is jelentkezett már.
A terület  ami  kérdéses  volt,  az  alapot  az  jelentené,  ha  tudnánk  vásárolni.  Az  iparterület 
kialakításához több dologra van szükség. Egyrészt a terület megvásárlására, másrészt hogy a 
területrendezési  tervet  módosítani  tudjuk,  ugyanis  a  megvásárolandó  terület  egy  része 
véderdőként van feltüntetve. Az ingatlan vásárlás, ami nagyobb volumen, de egy hosszú távú 
befektetés. Ezt a területrészt 15 millió Ft –ért tudnánk megvásárolni. Kimutatás alapján egy 
10 év alatt a megtérülés datálható. Ezek pesszimista becslések.  
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte, hogy a tervek alapján egy nagy részre lenne szüksége a debreceni cégnek?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen. 
Erdős Zsolt képviselő
Hány üzemcsarnok fog épülni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Három. Hét percella lenne és három üzemcsarnokot szeretnének.
Erdős Zsolt képviselő
Ha később lenne jelentkező az üzemcsarnok felhúzásáról neki kell már gondoskodni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Így van.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Az üzemcsarnok építése benne van a pályázatban?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen.  A  pályázat  tartalmazza,  hogy  ezt  a  területet  közművel  ellássák,  infrastruktúrával 
kiépítetté tennék, útcsatlakozás illetve a három csarnok létrehozása. Ha valaki később szeretne 
betelepülni akkor a parcella adott lesz, de a csarnokot neki kell felépíteni. 
Terveket most még nem kell beadni, majd a nyertesség után. 
A 15 millió  Ft-  ból  4 millió  Ft  elszámolható.  A debreceniek  azon is  gondolkoztak,  hogy 



megveszik az ingatlant és átadják az önkormányzatnak.
Kiss Gyuláné képviselő
A költségvetésből tudjuk ezt biztosítani vagy jövőében?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Úgy gondolja, hogy az önhikire elég jó esélyünk van ebben az évben, a hiány év végére 
kinullázódik és meg lesz rá a fedezet.  
Erdős Zsolt képviselő
Ki lehet gazdálkodni megszorítások nélkül is?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen. 
Elmondta  még,.  hogy 15 millió  Ft  értékű vagyon  kataszternövekedés  nem volt  az  elmúlt 
időszakban.  Óriási  lehetőség,  ha  már  csak  a  két  cég  betelepül,  hogy  folyamatos 
adóbevételeink lesznek. Hosszú távra terveznek a cégek. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Jelenlegi bárándi vállalkozások érdekeit nem sérti a debreceni cég? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egyáltalán nem. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az öreg téglagyár épület az lebontásra kerül?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen. Már hasznosíthatatlan, régen le akarták bontani. 
Kiss Gyuláné képviselő
Munkahelyteremtés szempontjából is nagy lehetőség. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Partnerségi  egyeztetés  szabályairól  is  kell  hozni  egy  szabályzatot.  Minden  egyes 
településrendezési  terv  készítésekor  vagy  módosításakor  kivel  és  hogyan  kell  majd  az 
egyeztetéseket lefolytatni. 
Elmondta,  hogy  döntést  kell  hozni  a  pályázat  beadásáról,  az  ingatlanvásárlásról,  a 
településfejlesztési koncepció módosításáról és a partnerségi szabályzat elfogadásáról.

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

68/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy 
határoz,  hogy  a  TOP-1.1-15  azonosítószámú,  “Ipari  parkok,  
iparterületek  fejlesztése”  elnevezésű  pályázatra  pályázatát  az 
előterjesztésben  és  a  mellékletekben  részletezett  tartalommal 
benyújtja,  s  ezáltal  a vállalkozások  betelepülését  és  új 
munkahelyek létrehozását is támogatja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá 
a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

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



69/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy 
határoz,  hogy  a pályázat  megvalósításához  szükséges 
ingatlanrész,  azaz a Báránd külterület  060/5 hrsz. –ú ingatlan 
10.000  m2-i  területrészének  vonatkozásában  felhatalmazza  a 
polgármestert  a  határozat  mellékletében  szereplő 
szándéknyilatkozat aláírására.  A pályázat nyertessége esetén a 
vételárat,  azaz  bruttó  15.000.000,-Ft-ot,  azaz  tizenötmillió 
forintot  a  megvalósításhoz  a  mindenkori  költségvetésében 
biztosítja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  mellékletben  szereplő 
szándéknyilatkozat aláírására, továbbá a szükséges intézkedések 
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

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

70/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy 
határoz,  hogy  a  pályázat  megvalósításához  szükséges 
településrendezési  tervmódosítást  a  külterület  060/5  hrsz. 
ingatlan  vonatkozásában  „a  településfejlesztési  koncepcióról,  
az  integrált településfejlesztési  stratégiáról  és  a  
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 
településrendezési  sajátos  jogintézményekről”  szóló  314/2012 
(XI.8.)  Korm.  Rendelet  32. §-a  értelmében  a  mellékletben 
szereplő  részben  foglaltak  szerint  egyszerűsített  eljárás 
keretében  módosítja,  tekintettel  arra,  hogy  a  hivatkozott 
fejlesztés  a  településen  legalább  15 munkahely  létrehozására 
irányuló  gazdaságfejlesztő  beruházást  hoz  létre.  A  módosítás 
tárgya: véderdő terület “GIP-1” besorolásúvá minősítése.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  településrendezési  terv 
módosítására, továbbá a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

A szavazáson jelen volt 6 fő. 



A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozat:

71/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy 
határoz,  hogy a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált 
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési 
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos 
jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Kormányrendelet 
29.  §-a  alapján  megalkotja  a  község  településfejlesztéssel  és 
településrendezéssel  összefüggő  partnerségi  egyeztetés 
szabályait az e határozat 1. számú melléklete szerint.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

1. számú melléklet

Báránd község
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 29.§-ának felhatalmazása alapján 
a település partnerségi egyeztetés szabályai az alábbiak.

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre
1. A feladat jellegének figyelembevétele mellett  valamennyi  a településen működő, az 

Országgyűlés által elismert egyház.
2. A feladat jellegének figyelembevétele mellett a település lakossága.
3. Valamennyi az adott ügyben érintett települési székhelyű érdekképviseleti szervezet és 

településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
4. A feladat jellegének figyelembevétele mellett a településen működő civil szervezetek.

II. A konkrét partnerek meghatározásának módja
1. A  településfejlesztési  koncepció,  az  integrált  településfejlesztési  stratégia  és  a 

településrendezési eszközök készítése, módosítása során egyedileg kell meghatároznia 
[Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) 
szerinti képviselő-testülettől átruházott jogkör alapján] a település polgármesterének 
-  a  Főépítész  előzetes  véleményének  kikérésével  –  az  I.  szerinti  partnerek 
kiválasztását.

2. A település teljes közigazgatási  területére  készülő  településfejlesztési  koncepció,  az 
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése esetén 
lakossági fórumot kell összehívni. Felelős: polgármester.



III. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
1. Az I.  pont  1.  szerinti  egyházakat  írásban,  tértivevényes  úton,  míg  a  többi  partner 

tájékoztatása  az  Önkormányzat  hivatalos  hirdetőtábláin  elhelyezendő  hirdetmény 
kifüggesztésével,  valamint  az  Önkormányzat  hivatalos  honlapján  tájékoztató  anyag 
megjelentetésével történik.

2. Az Önkormányzat  hivatalos  hirdetőtábláin  kifüggesztett,  továbbá az Önkormányzat 
hivatalos  honlapján közzétett  tervezetekkel  kapcsolatban az ott  megjelölt  időpontig 
bárki  észrevételt,  javaslatot  tehet,  véleményt  nyilváníthat,  melyet  benyújthat 
papíralapon  írásban,  vagy  beküldhet  az  Önkormányzat  honlapján  megadott 
elérhetőségen e-mail  formájában.  A hivatalosan bejelentkezett  partnerekkel  történik 
tovább a jogszabály szerinti egyeztetés.

IV.     A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja
1. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és 

abban kell megőrizni.
2. A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell 

készíteni  a főépítésznek.  Képviselő-testületi  hatáskörbe tartozó  kérdésekben ki  kell 
kérni a Képviselő-testület döntését is. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és 
megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva.

3. Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell 
juttatni, annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek, a javítás 
módjáról  tételesen  írásos  tervezői  válasz  formájában  válaszol.  Melyet  szintén  az 
ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

V.      Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje
1. A  IV.2.  és  IV.  3.  pont  szerinti  eljárások  eredményének  figyelembevételével  a 

Főépítész  megindokolja  írásban  a  beérkezett,  de  el  nem  fogadott  véleményeket. 
Melyet az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni.

2. Az  indokolást  meg  kell  küldeni  tértivevényes  úton  az  észrevételt,  javaslatot, 
véleményt tevőnek.

VI.  Az  elfogadott  koncepció,  stratégia  és  településrendezési  eszközök  nyilvánosságát 
biztosító intézkedések
Az elfogadott  koncepciót,  stratégiát  és településrendezési  eszközöket az Önkormányzat 
hivatalos honlapján közzé kell tenni. Felelős: polgármester. Határidő: kihirdetést követő 
15. nap.

VII. A szabályok hatályossága
1. A  szabályzat  a  település  közigazgatási  területére/területrészére  készülő 

településfejlesztési  koncepció,  az integrált  településfejlesztési  stratégia  és  a 
településrendezési  eszközök  készítésével,  módosításával  kapcsolatos  eljárásokra 
vonatkozik.

2. A szabályzat visszavonásig érvényes.

…………………….. ……………………..
polgármester jegyző



8. napirendi pont
Különfélék

I. Balaskó Sándor kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  hogy  Balaskó  Sándor  történelmi  íjász 
világbajnokságon való részvételének támogatását kéri. A kérelmében felsorolta az eddig elért 
eredményeit. A rendezvény nevezési díjához való hozzájárulásként 40.000 Ft támogatást kér.
Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét Koroknai Béla Sándort, hogy ismertesse a Pénzügyi 
Bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatásra méltónak tartotta. Nagyon 
sok  gyermeket  visz  saját  költségből  íjász  versenyekre.  Javasolja  a  Képviselő-  testületnek 
elfogadásra.
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 határozat:

73/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Balaskó 
Sándor  kérelmében  foglaltakat  megismerte  és  a  nevezett, 
Történelmi Íjász Világbajnokságon történő elindulását 40.000.-
Ft pénzösszeggel támogatja.

Balaskó Sándornak jó felkészülést  és eredményes versenyzést 
kíván.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

II. Bérleti  üzemeltetési  szerződés  közműves  szennyvízelvezetés  és  tisztítás 
szolgáltatásra

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Gondolkoztak  azon  jegyző  úrral  hogy  kiküldjék  e 
tekintettel  arra  hogy  még  nem  került  a  társulás  felszámolásra,  a  vagyon  átadásra  és 
legfontosabb  részét  a  szerződésnek  nem  tudjuk  jelen  pillanatban  hogy  milyen  arányban 
leszünk ennek a tulajdonnak részesei. Két alapvető elképzelés van, egyrészt a gerincvezeték 
másrészt  a  telep  vonatkozásában.  Azon  megy  a  huzavona  hogy  a  valamikori  2008  –as 
társulási  megállapodásban  és  módosításaiban  osztanák  meg  a  tulajdont  is.  A  telepre 
vonatkozóan Báránd 41 % -ban, Kaba 31 % -ban, Tetétlen 26 % -ban lenne benne tulajdonos.  
Ez telepüzemeltetésnél fellépő bármilyen költségek vonatkozásában azt jelentené, hogy bár a 
mi lakos egyenértékünk a legkevesebb mi fizetnénk a legtöbbet, holott Kaba ötször akkora 
felhasználója, mint mi. 



Koroknai Béla Sándor képviselő
Nekünk azért van 41 %, mert Kabának csak az a bizonyos rész van benne, amit most legutóbb 
építettek ki, de használni ő is használja a többi lakossal. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen  lehet  arról  is  szó,  hogy  a  településen  lévő  hálózatok  100  %  -ban  kerüljenek  a 
településekhez, a településeket összekötő vezetékek azok menjenek a tulajdonjog arányában 
(41 %. 26 % 31 %), viszont a telep üzemeltetést lakos egyenérték alapján osszuk meg. A TRV 
az üzemeltetési szerződés alternatíváját beterjesztette.  
A szerződésben konkrét számot a bérleti díjra nem határozott meg. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Így akkor hogy szavazhatjuk meg, ha ilyen alapadatok hiányoznak belőle? Így nem lehet!
Dr. Kovács Miklós polgármester
Arról kellene jelenleg határozni, hogy az alapelvekkel egyetértünk-e. Amíg nincs megosztás 
nem fogadhatjuk el.  
Kiss Gyuláné képviselő
Megkérdezte, hogy el lehet e halasztani a döntést? Muszáj döntést hozni most?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem muszáj. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elviekben állást kellene foglalni arról hogy ez alapján a szerződés alapján mehetünk.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha a képviselő testület egyetért azzal, amit az előbb felvázolt, hogy az egyes településeken 
lévő  hálózat  illetve  a  távvezeték  települési  100 % -os  tulajdonban  marad,  illetve  a  telep 
vonatkozásában  irányadó  a  lakos  egyenérték  aránya,  akkor  már  feltölthető  a  szerződés, 
adatokkal kitölthető, mert az alapelv megvan. 
Egységes álláspont lehet- e ha Kaba és Tetétlen is elfogadja, hogy a Bárándi vezetékhálózat 
plusz  a  távvezeték  az  100  %  -ban  önkormányzati  tulajdonban  maradjon,  a  telep 
vonatkozásában pedig lakos egyenérték alapján állapodjunk meg?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Felhatalmazza  a polgármestert  szerződés aláírására  és  szükséges  tárgyalások lefolytatására 
abban az esetben ha a tárgyalásokon el tudja azt érni hogy a laksonegyenértéknek megfelelően 
osztódjon el a szennyvíztelep illetve  a Báránd érdekében működő szennyvíz hálózat 100 % 
-os  mértékben  Báránd  tulajdonába  tartozzon,  amennyiben  ettől  eltérés  van  a  Képviselő- 
testület további tárgyalásokat folytat.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Szavazást rendelt el. 

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

74/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte 
a  Tiszamenti  Regionális  Vízművek  Zártkörűen  működő 
Részvénytársaság,  közműves  szennyvízelvezetés  és  tisztítás 
szolgáltatása  tárgyában  önkormányzatunk  részére  megküldött 
bérleti-üzemeltetési szerződéstervezetét.

A  Képviselő-testület  a  következő  kérdések  tisztázása  után 
elfogadhatónak  minősítette  a  tervezetet.  Felhatalmazta  a 
Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  kérdések  tisztázása  tárgyában 



egyeztetések  lefolytatására,  azok  után  a  szerződés  és  a 
vonatkozó dokumentáció aláírására.

- a településen lévő szennyvízhálózat, a kabai rendszerrel 
összekötő  távvezeték  és  a  szennyvíz  tisztítótelep 
tulajdoni arányinak tisztázása;

- az  előző  kérdéshez  kapcsolódóan  az  üzemeltetés 
költségek megosztásának meghatározása;

A  Képviselő-testület  kinyilvánította,  hogy  az  üzemeltetés 
tekintetében,  amíg  a  településen  lévő hálózat  és a  távvezeték 
tekintetében teljes egészében kívánja az üzemeltetés költségeit 
vállalni,  addig  a  szennyvíztelep  tekintetében  az  üzemeltetés 
költségeinek, a települések általi igénybevétel arányában történő 
megoszlásának megfelelő megosztását tartja elfogadhatónak.

Határidő: Folyamatosan
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

III. Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató (ajánlat) - Tornaszoba

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Kiadták  az  előzetes  áramszolgáltatói  ajánlatot  és 
tájékoztatót  ami  teljesen  felülírja  az  előző  terveket.  A  koncepció  maradt  úgy,  hogy 
szeretnének kihelyezni egy áramellátó szekrényt viszont a régi iskola portája és az új mérő 
között építsük ki magunknak. Van egy költség rész ami be van építve a pályázatba van egy 
minimális  költség  ami  a  belső  lekötéseket  és  a  benti  fogyasztás  mérőnek  a  kialakítását 
elismeri. A munkát végző vállalkozótól kértünk egy árajánlatot mennyibe kerülne ha kint is 
megcsinálná a szekrényt illetve bent is az e.on módósítás alapján elvégezendő átkötéseket. Az 
iskolát lekötné a fővezetékről és a fővezetéket ebbe a csoportos mérőszekrénybe rákötné. Két 
árajánlatot  adott  a  külső  és  belső  munkákra.  A  belső  munkáról  benyújtotta  a  pályázatba 
pótmunka igénynek. Közel 1 millió Ft –os munka. A külső részt nekünk kell kialakítani. 
Elmondta még, hogy amit elkülönítettek tűzi víz tározóra, arra nem lesz szükség. Egy tározó 
sem fog költségbe kerülni. 

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 határozat:

75/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  E.on 
Tiszántúli  Áramhálózati  Zrt.  ajánlatát,  mely  a  3/2  hrsz.-ú 
ingatlan  Vörösmarty  utcáról  történő  áramellátásának 
kialakítására vonatkozik, elfogadja.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére  és  a  vonatkozó  dokumentáció,  szerződések 
aláírására.

Határidő: Folyamatosan
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



Kiss Gyuláné képviselő 
Jelezte,  hogy el  kell  mennie.  Egy kérdése tett  fel a szennyvízberuházással összefüggésben 
lévő bankváltással.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy  megvolt  az  ajánlatkérés  a  Takarékszövetkezettől,  rövid  időn  belül 
megvalósul. 

Kiss Gyuláné képviselő távozik az ülésről. 

IV. Közbeszerzési szabályzat

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  A  közbeszerzési  törvény  módosult  ezért  felül  kellett 
vizsgálni. Egy két módosításra volt szükség a jogszabálynak megfelelően. 
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:

76/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Báránd 
Községi  Önkormányzat  2016.  évre  vonatkozó  közbeszerzési 
tervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Folyamatosan
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

V. Közbeszerzési terv

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Nem volt mivel feltölteni a közbeszerzési tervet, mert előre 
láthatólag nem tudják milyen pályázatok során várható közbeszerzés. De el kell fogadni az 
üres tervet is. 
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 határozat:

77/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Báránd 
Községi  Önkormányzat  Közbeszerzési  Szabályzatát  jelen 
határozat  mellékletében  foglaltak  szerinti  tartalommal 
elfogadja.

Határidő: Folyamatosan
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



Melléklet:

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Ajánlatkérő technikai azonosítója: AK16709
Szervezet neve: Báránd Község Önkormányzata 
Irányítószám: 4161
Település: Báránd
Utca, házszám: Kossuth tér 1.

Báránd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdésének megfelelően a közbeszerzési eljárás előkészítésének, 
lefolytatásának, belső ellenőrzésének rendjéről, valamint az ajánlatkérő nevében eljáró 
illetőleg eljárásba bevont személyek, illetve szervezetek felelősségi köréről, továbbá a 
közbeszerzések dokumentálásának rendjéről szóló jogszabályi előírásoknak megfelelően az 
alábbi szabályzatot alkotja:

Általános rendelkezések

1. §Báránd  Község  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  az  Önkormányzat)  a 
Közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  (továbbiakban:  Kbt.)  5.  §  (1) 
bekezdés c) pontja alapján a Kbt. hatálya alá tartozik és ajánlatkérőnek minősül, melyre 
tekintettel  visszterhes  szerződés  megkötése  céljából  megadott  tárgyú  és  értékű 
közbeszerzései megvalósítása érdekében a Kbt. szerinti eljárást köteles lefolytatni.

2. §Jelen  közbeszerzési  szabályzat  (továbbiakban:  szabályzat)  célja,  hogy  rögzítse  az 
Önkormányzat  eljárásai  előkészítésének,  lefolytatásának,  belső  felelősségi  rendjét,  a 
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 
körét,  a  közbeszerzési  eljárásai  dokumentálásának  rendjét,  ezen  belül  különösen  az 
eljárás során hozott döntésekért felelős személy(eke)t.

3. §E szabályzat hatálya kiterjed Báránd Község Önkormányzatára és az általa fenntartott 
intézményekre. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Önkormányzat, mint 
ajánlatkérő által  lefolytatandó  közbeszerzési  eljárásokban,  ha  a  beszerzés  értéke 
meghaladja  a  Kbt.-ben  és  az  adott  évre  vonatkozó  költségvetési  törvényben 
meghatározott értékhatárokat. 

4. §A jelen Szabályzat hatályba lépését követően indult közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 
rendelkezéseit  a  Szabályzat  rendelkezéseivel  összhangban kell  alkalmazni.  Abban az 
esetben,  ha  a  Kbt.  módosítása  vagy  bármely  más  okból  a  Szabályzat  és  a  Kbt. 



rendelkezései között eltérés van, a Kbt. vonatkozó rendelkezése az alkalmazandó.

5. §A beszerzés  értékét  a  Kbt.  vonatkozó  rendelkezései  alapján  meghatározott  „becsült 
érték” figyelembevételével kell megállapítani. Ennek kiszámítása során a Kbt. 19. § (3) 
szerinti  egybeszámítási  szabályt  kell  alkalmazni.  Tilos  a  Kbt.,  vagy a Kbt.  Második 
Része alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani.

6. §A Kbt-ben  meghatározott  esetekben,  továbbá  az  ajánlatkérő  nevében  eljáró  döntése 
alapján  –  az  ajánlatkérő  képviseletében  és/vagy  megbízásából  –  a  közbeszerzési 
eljárások előkészítésében és lefolytatásában egyes jogok gyakorlására és kötelezettségek 
teljesítésére más, külső személy vagy szervezet, így pl. felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó, szakértő, lebonyolító, stb. (továbbiakban: Közreműködő) is bevonható.

Értelmező rendelkezések

7. §Árubeszerzés:  forgalomképes  és  birtokba  vehető  ingó  dolog  tulajdonjogának  vagy 
használatára,  hasznosítására  vonatkozó  jognak  -  vételi  joggal  vagy  anélkül-  történő 
megszerzésére  irányuló  visszterhes  szerződés  megkötése,  amely  magába  foglalja  a 
beállítást és üzembe helyezést is.

8. §Építési beruházás: a Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó 
munka kivitelezése, építmény kivitelezése. 

9. §Szolgáltatás:  olyan  visszterhes  szerződés,  amelynek  tárgya  valamilyen  tevékenység 
megrendelése.

10. § Szolgáltatási koncesszió: olyan szolgáltatás megrendelés, ahol ajánlatkérő a szolgáltatás 
nyújtásának  jogát  (hasznosítási  jogát)  határozott  időre  átengedi  és  a  hasznosításhoz 
kapcsolódó kockázatokat részben vagy teljesen a nyertes ajánlattevő viseli. 

11. §Közbeszerzési értékhatárok

(a) az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárok 
(a továbbiakban: uniós értékhatárok), 

(b) a költségvetési  törvényben nemzeti  értékhatárokként  meghatározott 
közbeszerzési értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok).

(c) Az aktuális értékhatárokat az 1. melléklet tartalmazza.

12. §Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: A részben vagy egészben európai uniós 
forrásból  megvalósuló,  valamint  árubeszerzés  és  szolgáltatás  megrendelése  esetén  az 
uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó 
értékű közbeszerzési eljárásba bevont tanácsadó, aki szerepel a Közbeszerzési Hatóság 
által  –  a  Kbt.  187.§  (2)  bekezdés  a)  pont  ac)  alpontja  szerinti  nyilvántartásban,  aki 
biztosítja  a  közbeszerzési  szakértelmet  a  közbeszerzési  eljárásokban. Köteles  a 
közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési szakértelmet biztosítani,  a közbeszerzési 
szaktanácsadás  körébe  eső  feladatok  teljesítésében  személyesen  részt  venni,  a 
közbeszerzési eljárást a Kbt. előírásainak megfelelően lefolytatni.

13. §A közbeszerzés értéke

(1) A közbeszerzés  becsült  értékén  a  közbeszerzés  megkezdésekor  annak  tárgyáért  az 
adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes 



ellenszolgáltatást  kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes 
ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni.

(2) A közbeszerzés értékét az egyes tárgyak vonatkozásában a közbeszerzési törvény 17-
20. §-ában foglaltakra tekintettel kell megállapítani.

Alapelvek

14 §A  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlatkérő  köteles  biztosítani,  a  gazdasági  szereplő 
pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

15 §Az  ajánlatkérőnek  esélyegyenlőséget  és  egyenlő  bánásmódot  kell  biztosítania  a 
gazdasági szereplők számára. 

16 §Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és 
tisztesség,  valamint  a  rendeltetésszerű  joggyakorlás  követelményeinek  megfelelően 
kötelesek eljárni.

17 §Az ajánlatkérőnek  a  közpénzek  felhasználásakor  a  hatékony és  felelős  gazdálkodás 
elvét szem előtt tartva kell eljárnia. 

18 §Az  Európai  Unióban  letelepedett  gazdasági  szereplők  és  a  közösségi  áruk  számára 
nemzeti  elbánást  kell  nyújtani  a  közbeszerzési  eljárásban.  Az  Európai  Unión  kívül 
letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a 
közbeszerzési  eljárásban Magyarországnak  és  az  Európai  Uniónak a  közbeszerzések 
terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

19 §Részekre  bontás  tilalma:  Tilos  a  becsült  érték  meghatározásának  módszerét  a  Kbt. 
megkerülése céljával megválasztani, továbbá tilos a közbeszerzést oly módon részekre 
bontani,  amely  a  Kbt.  vagy a  Kbt.  szerinti  uniós  értékhatárt  elérő  vagy meghaladó 
becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülésére vezet. 
A  Kbt.  szerint  a  Közbeszerzési  Hatóság  a  becsült  érték  meghatározásának  egyes 
módszereiről, illetve a módszer megválasztásának szempontjairól útmutatót ad ki.

20 §A közbeszerzési  eljárás  nyelve  a  magyar,  az  ajánlatkérő  a  közbeszerzési  eljárásban 
lehetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is.

A közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozó általános 
szabályok

Közbeszerzési eljárások lebonyolításában közreműködők:

21. § Képviselőtestület, melyet a képviselőtestület tagjai alkotnak. 

Feladata:

(1) az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás és dokumentáció elfogadása

(2) Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása, módosítása; 

(3) közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozatala (Döntéshozó testület); 

(4) közbeszerzési terv jóváhagyása, módosítása; 

(5) éves statisztikai összegezés jóváhagyása; 

(6) megbízott ajánlatkérővel megkötésre kerülő szerződés esetén a szerződés jóváhagyása 



(7) A tagok számának páratlannak kell lennie.

22. § Bíráló Bizottság

(1) A Bíráló Bizottság az adott közbeszerzési eljárásra létrehozott operatív testület. 

(2) A Bíráló Bizottság összetétele:

a) jogi szakértelmet biztosító személy;

b) közbeszerzési szakértelmet biztosító személy,

c) pénzügyi szakértelmet biztosító személy, (amennyiben összeférhetetlenség alapján 
nem kizárt a képviselő-testület hivatalának pénzügyi csoportvezetője);

d) a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy;

a) polgármester,

b) alpolgármester,

c) a Képviselő – testület valamely választott tagja projektenként

d) Pénzügyi Bizottság elnöke,

e) Jegyző,

f) Külső szakértő

(3) A Bizottságot a Kbt. 8. §-ában meghatározott közbeszerzés tárgya szerinti, jogi, 
pénzügyi, és közbeszerzési ismeretekkel rendelkező szakemberekből  (a Bizottság 
munkáját külső szakértő segítheti, akinek díjazásáról az ajánlatkérő gondoskodik)  
kell összeállítani a Kbt. 26. § (3)-ának megfelelően.

(4) A Bíráló Bizottság munkájáról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek 
részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 

(5) Bíráló Bizottság feladata:

a) a felhívásban, illetve a dokumentációban közzétett és meghatározott szempont(ok) 
alapján értékeli a benyújtott ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket,

b)  határozatát  indokolva  döntési  javaslatot  és  szakvéleményt  készít  az 
ajánlattevők/részvételre  jelentkezők  szerződés  teljesítésére  való 
alkalmatlanságának  megállapításáról,  az  ajánlat/részvételi  jelentkezés 
érvénytelenné nyilvánításáról és az ajánlattevő/részvételre jelentkező kizárásáról,

c) javaslatot tesz az eljárás nyertesére vonatkozóan,

d) felterjeszti a javaslatot a Döntéshozó elé.

23. § Jegyző

(1) A  közbeszerzési  folyamatok  egésze  és  az  egyes  közbeszerzési  eljárások 
vonatkozásában a jegyző feladatkörébe különösen az alábbi tevékenységek tartoznak:

a) a Közbeszerzési Szabályzat elkészíttetése; 

b) a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatása ellenőrzésének elrendelése,  a 
szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértő esetek kivizsgálása, a 
szükséges intézkedések megtétele; 

c) a  Kbt.  a  közzétételre  és  a  kommunikációra  vonatkozó  szabályainál  tárgyalt 
dokumentumok nyilvánosságának biztosítása; 



d) az iratok, dokumentumok nyilvántartása, gondos őrzésének megszervezése; 

e) a  költségvetési  év  elején,  legkésőbb  március  31.  napjáig  éves  összesített 
közbeszerzési tervet köteles készíteni a pénzügyi irodavezető bevonásával; 

f) év közben szükség esetén a közbeszerzési terv módosítása és Képviselő testület elé 
terjesztése.

24. § A közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet/személy (továbbiakban: Lebonyolító)

(1) Az ajánlatkérő nevében az eljárásba bevont személy, illetve bevont szervezet útján is 
lebonyolítható a közbeszerzési eljárás.

(2) A lebonyolításért a megbízott, az eljárás során hozott döntésért a megbízó felel. Az 
ajánlatkérő  és  a  lebonyolító  jogviszonyát  a  köztük  fennálló  megbízási  szerződés 
tartalmazza.

(3) Feladatai:

a) A  közbeszerzési  eljárás  teljeskörű,  Kbt.  előírásainak  megfelelő  lefolytatása, 
koordinálása.

b) A  külső  szakértő  –  megbízásától  függően  –  szakvéleményével  segíti  a  bíráló 
bizottság  munkáját,  amennyiben  rendelkezik  szavazati  joggal,  részt  vesz  a 
szavazáson  is.  Egyéb  esetben  a  bíráló  bizottság  felkérésére  a  bíráló  bizottság 
ülésén tanácskozási joggal részt vesz.

c) Egyéb, a megbízási szerződésben foglalt feladatok.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása

Az eljárás szakaszai:

25 §A  közbeszerzési  eljárást  megindító  felhívás  a  közbeszerzési  eljárás  egyes  fajtáira 
irányadó szabályok szerint lehet:

 ajánlati felhívás;

  részvételi felhívás: 

 ajánlattételi felhívás: 

Az eljárást megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy a gazdasági 
szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételre 
jelentkezhessenek.

26 §Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő lehet az eljárásra vonatkozó felhívásban és dokumentációban foglaltakkal 
kapcsolatosan kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől.

27 §Kiegészítő tájékoztatás megadása

 ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal;
 gyorsított eljárásban: 4 nappal;



 hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban: 3 nappal;
 részvételi szakaszban annak határideje lejárta előtt 4 nappal.

Ha a kiegészítő tájékoztatást a válaszadási határidőt megelőző 4. napon, gyorsított és 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a 3. napon kérték a kiegészítő tájékoztatást az 
ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 
későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre 
jelentkezéshez szükséges. Az ajánlatkérő – ha a válaszadáshoz és a válasz 
figyelembevételéhez nem áll megfelelő időrendelkezésre – ilyenkor is élhet az ajánlattételi 
vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A határidő hosszabbításról 
haladéktalanul tájékoztatni kell valamennyi gazdasági szereplőt.

A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők 
esélyegyenlőségét. A kiegészítő tájékoztatás megadása során Ajánlatkérő nem jelölheti meg, 
hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, ill. nyílt eljárásban azt sem, hogy a 
kiegészítő tájékoztatás mely gazdasági szereplő részére került megküldésre.

Kiegészítő tájékoztató nyújtható konzultáció formájában is, ezt a felhívásban jelezni kell. A 
konzultációról jegyzőkönyvet kell készíteni és 5 napon belül meg kell küldeni a gazdasági 
szereplőknek vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni.

28 §A  közvetlenül  vagy  postai  úton  beérkezett  ajánlatokat  a  beérkezés  dátumának  és 
időpontjának  feltüntetésével  érkeztetni  kell  és  bontatlan  csomagolásban  a  részvételi/ 
ajánlattételi  határidő lejártáig meg kell őrizni. Az ajánlatokat a részvételi/ajánlattételi 
határidő előtt tilos felbontani.

29 §Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi, ill. részvételi határidő lejártának időpontjában 
kell  kezdeni.  Az  ajánlattételi  határidő  után  érkezett  ajánlatot  érvénytelennek  kell 
nyilvánítani, és erről a tényről jegyzőkönyvet kell felvenni, és az összes ajánlattevőnek 
megküldeni.  Az  ajánlatok  bontása  addig  tart,  amíg  az  összes  beérkezett  ajánlat  a 
felolvasólapon szereplő adatok egyidejű ismertetésével felbontásra nem kerül. A bontási 
eseményen a közbeszerzési törvény 68.§ (3) bekezdése által meghatározott személyek 
lehetnek jelen.

30 §Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket el kell bírálni, kivéve, ha az ajánlattételi 
határidő  lejártát  követően – előre  nem látható  és  elháríthatatlan  ok következtében – 
olyan körülmény állt be, mely miatt ajánlatkérő a szerződés megkötésére, vagy annak 
megkötése  esetén  a  szerződés  teljesítésére  nem képes.  Ebben az  esetben  az  eljárást 
eredménytelenné  kell  nyilvánítani.  Az  ajánlatokat/részvételre  jelentkezéseket  a 
közbeszerzési törvény 69-74. § rendelkezéseinek megfelelően kell elbírálni.

31 §Az  ajánlatok/részvételre  jelentkezések  elbírálása  során  a  hiánypótlás  lehetőségét  az 
összes ajánlattevő/részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítani kell. A 
hiánypótlásra vonatkozóan a közbeszerzési törvény 71.§ rendelkezései az irányadóak. 

32 §Az  ajánlatok  értékelését  legalább  3  tagú  bírálóbizottság  végzi,  melynek  tagjai 
együttesen  rendelkeznek  a  közbeszerzési  törvény  által  előírt  jogi,  közbeszerzési, 
pénzügyi és a közbeszerzési tárgya szerinti szakértelmekkel. A bírálóbizottság írásbeli 



szakvélemény és döntési javaslatot készít a döntéshozó részére. 

33 §A bírálóbizottság jóváhagyott döntéséről a 44/2015. MvM rendeletben meghatározott 
minták  szerint  írásbeli  összegezést  kell  készíteni,  melynek  megküldésével  az  eljárás 
eredményéről/eredménytelenségéről  az  összes  ajánlattevőt/részvételre  jelentkezőt 
egyidejűleg, írásban, 3 munkanapon belül tájékoztatni kell.

34 §Az eljárás eredményéről a szerződést vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, 
ill.  a  szerződéskötés  megtagadásáról  szóló  döntést  követő  10  munkanapon  belül 
tájékoztatót  kell  közzétenni,  melyet  a  44/2015.  MvM  rendeletben  meghatározott 
formában  meg  kell  küldeni  a  Közbeszerzési  Hatóságnak.  A közbeszerzési  eljárás  e 
hirdetmény közzétételével zárul.

A közbeszerzési szerződés megkötése, teljesítése, módosítása

35 §Az  eredményes  közbeszerzési  eljárás  alapján  a  szerződést  a  nyertes 
szervezettel/személlyel  (közös  ajánlattevők  esetén  szervezetekkel)  kell  írásban 
megkötni  a  közbeszerzési  eljárásban  közölt  végleges  feltételek,  szerződéstervezet  és 
ajánlat  tartalmának  megfelelően.  A  szerződés  megkötésének  kötelezettsége  alól 
ajánlatkérő  csak  akkor  mentesül,  ha  az  írásbeli  összegezés  megküldését  követően  – 
általa  előre  nem  látható  és  elháríthatatlan  ok  következtében  –  beállott  lényeges 
körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

36 §A  közbeszerzési  szerződés  megkötésére  és  teljesítéséhez  kapcsolódó  feltételek 
meghatározására a közbeszerzési törvény 131-135. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

37 §A  közbeszerzési  szerződés  nyertes  ajánlattevő(k),  bevont  alvállalkozók,  vagy,  -  ha 
annak  kötelezettségét  ajánlatkérő  az  eljárást  megindító  felhívásban  előírta  –  a 
létrehozott projekttársaság által történő teljesítésének feltételeit a közbeszerzési törvény 
138-140.§ rendelkezései tartalmazzák.

38 §A  közbeszerzési  szerződés  ellenszolgáltatása  teljesítésének  a  közbeszerzési  törvény 
135.§ által előírt rendelkezései akkor is része a szerződésnek, ha a felek arról nem vagy 
eltérően állapodnak meg.

39 §A  közbeszerzési  eljárás  eredményeként  megkötött  szerződések  módosításának 
lehetőségét a közbeszerzési törvény 141. § rendelkezései tartalmazzák. 

A szerződésmódosítás esetei:

(1) A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás 
lefolytatása  nélkül  módosítható,  ha  a  módosítás  eredményeként  az 
ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke 
– nem éri el az alábbi értékek egyikét sem: 

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt; 

b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési 
beruházás, építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződéses érték 
15%-át; 

c) valamint  a  módosítás  nem  változtatja  meg  a  szerződés  általános  jellegét  és 



illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(2) A  Kbt.  141.  §  (4)  bekezdés  a)-c)  pontjai  alapján  a  szerződés  új 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat 
az alábbiak közül bármely esetben:

a) ha  a  szerződés  minden  ajánlattevő  számára  előre  megismerhető  módon, 
egyértelműen  rögzíti  a  szerződés  meghatározott  tartalmi  elemei  későbbi 
változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az 
ilyen  szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, 
amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése 
szükséges,  amelyek  nem  szerepeltek  az  eredeti  szerződésben,  amennyiben  a 
szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki 
okból,  különösen  az  eredeti  szerződéssel  beszerzett,  meglévő  berendezésekkel, 
szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés 
miatt;  és  az  ajánlatkérő  számára  jelentős  hátránnyal  vagy  a  költségek 
megsokszorozódásával  járna.  Az  ellenérték  növekedése  –  vagy  több  módosítás 
esetén  azok  együttes  nettó  értéke  –  azonban  nem  haladhatja  meg  az  eredeti 
szerződés értékének 50%-át;

c) ha a módosítást  olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő 
kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, és a módosítás nem változtatja meg 
a szerződés általános jellegét, illetve az ellenérték növekedése nem haladja meg az 
eredeti szerződés értékének 50%-át. 

40 §A szerződés  teljesítésével  kapcsolatban  a  Kbt.  142.  §-ában  foglaltak  az  irányadók. 
Ajánlatkérő  köteles  dokumentálni  a  szerződés  teljesítésére  vonatkozó  adatokat  és 
ellenőrizni  az  értékelés  során  figyelembe  vett  kötelezettségek  teljesítését.  Alapelvi 
jogsértés ajánlatkérő részéről, ha nem érvényesíti igényeit (akár felmondással, elállással 
is), ha a szerződésszegés olyan kötelezettség be nem tartásával valósul meg, amelyet 
ajánlatkérő az értékelés során figyelembe vett vagy a szerződésszegés eredményeként a 
teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, amely szerződésmódosításként 
lényeges  módosításnak  minősülne.  Semmis  az  a  szerződésmódosítás,  amely  a 
szerződésszegés  jogkövetkezményei  alkalmazása  alól  mentesítené  részben  vagy 
egészben  a  nyertes  ajánlattevőt.  A  Közbeszerzési  Hatóság  jogosult  ellenőrizni  a 
szerződés  módosítására,  teljesítésére  vonatkozó  körülményeket  és  jogosult  eljárást 
indítani. Be kell jelenteni a Közbeszerzési Hatóság részére, ha a nyertes ajánlattevő a 
szerződéses  kötelezettségét  súlyosan  megszegte  és  ez  a  szerződés  felmondásához, 
elálláshoz, kártérítéshez vagy egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, illetve 
ha jogerős bírósági határozat van a nyertes ajánlattevő szerződésszegéséről. 

41 §A közbeszerzési  eljárás alapján megkötött  szerződésekre a közbeszerzési  törvényben 
foglalt  eltérésekkel  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (a 
továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

42 §Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet  (Ávr.)  50.  §  (1a)  bekezdésében  foglaltakra  figyelemmel  a  Központi 



költségvetési  kiadási  előirányzatok  terhére  jogi  személlyel,  jogi  személyiséggel  nem 
rendelkező szervezettel kötött visszterhes szerződés esetén tartalmaznia kell a szervezet 
képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül a 
nemzeti  vagyonról  szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja 
alapján.  A  szervezet  képviselője  a  nyilatkozatban  foglaltak  változása  esetén  arról 
haladéktalanul köteles Báránd Község Önkormányzatát tájékoztatni. A valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az Önkormányzat felmondja vagy – ha 
a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Jogorvoslati eljárás

43 §A közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző 
magatartás vagy mulasztás miatt jogorvoslatnak van helye, mely eljárás lefolytatása a 
Közbeszerzési  Döntőbizottság  hatáskörébe  tartozik.  A jogorvoslati  eljárás  kérelemre 
vagy hivatalból indul. 

44 §Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, bármely ajánlattevő/részvételre jelentkező vagy az 
egyéb érdekelt,  akinek jogát  vagy jogos érdekét  a  Kbt.-be ütköző tevékenység vagy 
mulasztás  sérti  vagy veszélyezteti.  A kérelem benyújtására  nyitva  álló  határidőket  a 
közbeszerzési törvény 148.§-a tartalmazza. A jogorvoslati kérelem benyújtására a 148-
150. § rendelkezései az irányadóak.

45 §A hivatalból indított jogorvoslati eljárást a 152.§ (1) bekezdésben felsorolt szervezetek 
vagy  személyek  kezdeményezhetik,  ha  feladatkörük  ellátása  során  a  közbeszerzési 
törvénybe  ütköző  magatartás  vagy  mulasztás  jut  tudomásukra,  különösen  az  alábbi 
esetekben:

1) közbeszerzési eljárás mellőzése

2) ha  valószínűsíthető,  hogy  a  közbeszerzési  szerződés  módosítására  vagy 
teljesítésére a közbeszerzési törvénybe ütköző módon került sor,

3) ha ajánlatkérő a külön jogszabályban meghatározott határidő lejártáig nem küldi 
meg a Közbeszerzési Hatóságnak az éves statisztikai összegezést,

4) ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a részére megküldött iratok vizsgálata során 
megállapítja, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltételei nem állnak 
fenn és megalapozottan feltételezhető a közbeszerzésre, valamint a közbeszerzési 
eljárásra  vonatkozó  jogszabályok  rendelkezéseinek,  illetve  alapelveinek 
megsértése,

5) ha az érintett szervezet nem tesz eleget a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó 
ajánlatkérők listájába való bejelentkezési, illetve bejelentési kötelezettségének.

46 §Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a közbeszerzési szerződést – részekre történő 
ajánlattételi  lehetőség  esetén  a  jogorvoslati  eljárással  érintett  részre  vonatkozó 
szerződést  –  az  ügy  érdemében  hozott  vagy  a  közbeszerzési  ügy  befejezését 
eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési 
Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. Kivétel ez alól, ha halasztást nem 
tűrő  kiemelkedően  fontos  érdek  vagy  közérdek  (ideértve  a  nemzetgazdasági  okot) 
védelme indokolja, a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlatkérő kérelmére végzéssel 
engedélyezheti  a  szerződés  megkötését,  ha  annak  előnyei  meghaladják  a 



szerződéskötéssel járó hátrányokat.

47 §A  közbeszerzésekkel  kapcsolatos  jogorvoslati  eljárások  kezdeményezésére, 
lefolytatására és lezárására a Kbt. Hatodik részének rendelkezései az irányadóak.

A közbeszerzések tervezése és dokumentálása

46. §A közbeszerzési terv

(1) A  közbeszerzési  tervnek  tartalmaznia  kell  a  közbeszerzési  eljárás  tárgyai 
(árubeszerzés,  építési  beruházás,  építési  koncesszió,  szolgáltatás  megrendelés  és 
szolgáltatási  koncesszió)  szerinti  bontásban,  az  eljárás  rendje  szerint  csoportosított 
(közösségi értékhatárt elérő, nemzeti értékhatárt elérő, illetve nemzeti értékhatár alatti) 
közbeszerzéseket. A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzései eljárás 
lefolytatásának tervezett időpontját is.

(2) A közbeszerzési tervet minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig kell 
elkészíteni. 

(3) A  közbeszerzési  tervben  nem  szereplő,  továbbá  a  tervhez  képest  módosított 
közbeszerzési  igény esetén a közbeszerzési  tervet módosítani kell.  A közbeszerzési 
terv módosítására vonatkozó, indokolással ellátott  javaslatot az ajánlatkérő nevében 
eljáró köteles az igény felmerülését követő 30 napon belül elbírálni.

47. §A közbeszerzési eljárás dokumentálása

(1) Ajánlatkérő, Lebonyolító közreműködése esetén a Lebonyolító köteles a közbeszerzési 
eljárást  írásban  dokumentálni.  Lebonyolító  készíti  tehát  elő  a  dokumentumokat, 
melyet ellenőrzés és elfogadás esetén az érintett Bíráló Bizottság vagy a Döntéshozó 
lát el aláírásával. Az aláírt dokumentumok hitelesnek számítanak.

(2) A közbeszerzési  eljárás előkészítésével,  lefolytatásával  és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatosan keletkezett összes iratot a Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott 
ideig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan jogorvoslati eljárás 
indult, az iratokat annak jogerős befejezéség, de legalább öt évig meg kell őrizni.

(3) Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési  Hatóság vagy az illetékes  ellenőrző vagy más 
illetékes szervek kérésére a közbeszerzésekkel kapcsolatos iratokat megküldeni, illetve 
adott esetben elektronikusan hozzáférhetővé tenni.

(4) Az  eljárás  lezárását  követően  Lebonyolító  az  eljárás  során  keletkezett  iratanyagot 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzési rendje

48. §A  közbeszerzésekkel,  illetőleg  a  közbeszerzési  eljárásokkal  kapcsolatos  belső 
ellenőrzési  feladatok  végzése  során  a  hatályos  jogszabályokban  meghatározott,  a 
közbeszerzési  eljárások  ellenőrzésére  vonatkozó  előírások  szerint  kell  eljárni.  Az 
ellenőrzés  kiterjed  az  eljárások  szabályszerűségére,  az  elbírálás  szempontjainak 
kiválasztására, azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására 
és  teljesítésére.  A  közbeszerzési  eljárások  belső  ellenőrzési  rendszerben  történő 
ellenőrzése a kijelölt belső ellenőr hatáskörébe tartozik.



Felelősség az egyes közbeszerzési eljárásokban

49. §A Képviselő-testület felelőssége kiterjed:
(1) a közbeszerzési eljárásokban hozott döntések törvényességéért,
(2) a közbeszerzési eljárások előkészítése,  lebonyolítása során közreműködő személyek 

munkájáért,
(3) külső  szervek  ellenőrzése  során  a  közbeszerzési  dokumentáció  rendelkezésre 

bocsátásáért,
(4) a  közbeszerzés  műszaki-szakmai,  pénzügyi-gazdasági  követelményeinek 

meghatározására;
(5) a közbeszerzés tárgyának, mennyiségének, a beszerzési igény meghatározására.

50. §Jegyző felelőssége kiterjed:
(1) a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásokban,
(2) a határidők betartásáért és betartatásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért,
(3) polgármester  és  a  jegyző  felel  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatásához  szükséges, 

valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvényességéért.
51. §A Tanácsadó /Lebonyolító felelőssége kiterjed:

(1) a vele kötött polgári jogi szerződésben foglaltak teljesítéséért,
(2) a  Kbt.-vel  ellentétes  javaslat  esetén  a  döntéshozó  felé  írásban  történő  jelzésért, 

felhívásért,
(3) a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásokban,
(4) a Közbeszerzési Szabályzatban a részére meghatározott feladatok teljesítéséért.

A közbeszerzések nyilvánossága
52 §A  közbeszerzési  eljárások  lebonyolításával  kapcsolatban  többek  között  az  alábbi 

hirdetményeket kell közzétenni:

1) ajánlati felhívást nyílt eljárás esetén,

2) részvételi felhívást meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
eljárás és versenypárbeszéd esetén,

3) eljárást  megindító  felhívást  az  építési  beruházás  megvalósítása  esetén  a 
közbeszerzési törvény 113. § alkalmazása esetén,

4) előzetes tájékoztatót,

5) az eljárást megindító hirdetmény módosítása esetén a Kbt. által szabályozott 
esetekben,

6) eljárás  eredményéről  szóló  tájékoztatót  a  szerződéskötést  követő  vagy  az 
eljárást  eredménytelenné  nyilvánító,  ill.  a  szerződéskötés  megtagadásáról 
szóló döntést követő 10 munkanapon belül.

7) a  szerződés  módosításáról  szóló  tájékoztatót  a  szerződésmódosítástól 
számított 15 munkanapon belül.

53 §A hirdetményeket  a  külön  jogszabályban  meghatározott  minta  szerint,  elektronikus 
úton  és  módon  kell  megküldeni  a  Közbeszerzési  Hatóság  részére.  A  hirdetmények 
közzétételére  vonatkozó  részletes  szabályozást  a  közbeszerzési  törvény  37.§ 
rendelkezései, valamint külön jogszabály tartalmazza.

54 §A  közbeszerzésekkel  kapcsolatos  alábbi  dokumentumokat  a  Közbeszerzési 
Adatbázisban kell közzétenni:



1) közbeszerzési tervet és módosításait,

2) éves statisztikai összegezést

3) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket,

4) a szerződés teljesítésére vonatkozó egyes adatokat,

5) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatokat,

6) a  közbeszerzési  eljárás  kapcsán  indult  jogorvoslati  kérelem  adatait  és  a 
Közbeszerzési Döntőbizottság szerződéskötést engedélyező végzését.

7) A  nyilvános  adatok  közzétételére  vonatkozó  részletes  szabályozást  a 
közbeszerzési törvény 42.§ rendelkezései tartalmazzák.

Vegyes és záró rendelkezések

55. §Jelen Szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
56. §A közbeszerzési  eljárásban résztvevő személyek a  birtokukba jutott  üzleti,  illetőleg 

egyéb  titkokat  harmadik  személyeknek  nem szolgáltathatják  ki,  azokat  nem tehetik 
hozzáférhetővé.

57. §A Közbeszerzési Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi. CXLIII. törvény és az annak végrehajtására kiadott rendeletek rendelkezései 
irányadóak.



1. Melléklet

A 2016. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok

I. Az uniós közbeszerzési értékhatárok

Az uniós közbeszerzési irányelvekben meghatározott  uniós közbeszerzési értékhatárokat az 
Európai  Bizottság  (a  továbbiakban:  Bizottság)  a  hivatkozott  irányelvekben  meghatározott 
eljárás szerint (2014/24/EU irányelv1 6. cikke, 2014/25/EU irányelv2 17. cikke, valamint a 
2014/23/EU  irányelv3  9.  cikke)  főszabályként  kétévente  vizsgálja  felül,  és  amennyiben 
szükséges,  hozzáigazítja  a  Világkereskedelmi  Szervezet  (WTO)  keretein  belül  született 
Kormánybeszerzési Megállapodásban (GPA) rögzített értékhatárokhoz. Ezzel összhangban a 
Kbt.  15.  §  (2)  bekezdése  akként  rendelkezik,  hogy az  uniós  közbeszerzési  értékhatárokat 
időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában euróban és nemzeti valutában meghatározva. 

A  legutóbbi  felülvizsgálatra  2015.  év  végén  került  sor,  amelynek  eredményeképpen  a 
Bizottság meghozta a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési 
eljárásokra  irányadó  értékhatárok  tekintetében  történő  módosításáról  szóló  2015/2170/EU 
bizottsági rendeletet; a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közbeszerzési 
eljárásokra  irányadó  értékhatárok  tekintetében  történő  módosításáról  szóló  2015/2171/EU 
bizottsági  rendeletet,  valamint  a  2014/23/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvnek  a 
közbeszerzési  eljárásokra  irányadó  értékhatárok  tekintetében  történő  módosításáról  szóló 
2015/2172/EU bizottsági rendeletet. 

E jogforrások 2016. január 1-jétől kezdődően két éves időtartamra vonatkozóan – így a 2016. 
évre is irányadóan – rendelik alkalmazni az abban megadott értékhatárokat.

A Bizottság fenti rendeletekkel egyidejűleg közzétette a 2015/C 392/01 számú közleményét (a 
továbbiakban:  Közlemény),  melyben  közreadta  a  rendeletekben  meghatározott  uniós 
közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit.

A Közleményben foglaltak alapján az euró értékek mellett jelen tájékoztatóban feltüntetésre 
kerülnek a magyar nemzeti valutának megfelelő értékek is.

1. A Kbt. II. részének – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 
alkalmazásakor:

Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

-  a  Kbt.  5.  §  (1)  bekezdés  a)-b)  pontjában  meghatározott  ajánlatkérők  esetében, 
valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a 
védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel:  135 000 euró, 
azaz 41 427 450 forint;

- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés 
a)-b)  pontjában  meghatározott  ajánlatkérők  esetében,  ha  a  védelem  terén  a 



beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel:  209 000 euró, azaz 64 135 830 
forint;

- a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 
3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 230 152 
500 forint.

Építési beruházás esetén:

- 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint.

Építési és szolgáltatási koncesszió esetén:

- 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint.

Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 
értékhatárt - ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás megrendelésére kerül sor; 
továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes 
összege esetén:

-  a  Kbt.  5.  §  (1)  bekezdés  a)-b)  pontjában  meghatározott  ajánlatkérők  esetében, 
valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árura akkor, ha a 
védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel:  135 000 euró, 
azaz 41 427 450 forint; 

- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a)- 
b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén beszerzendő 
áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint;

2. A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatár:

Árubeszerzés,  valamint  szolgáltatásmegrendelés  esetén:  418  000 euró,  azaz  128 271 660 
forint.

Építési beruházás esetén: 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint.

A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra: 1 000 000 euró, azaz

306 870 000 forint.

Tervpályázati  eljárás  esetén,  ha  a  tervpályázati  eljárás  eredményként  szolgáltatás 
megrendelésére  kerül  sor;  továbbá  a  tervpályázati  eljárás  pályázati  díja  és  a  pályázóknak 
fizetendő díjak együttes teljes összege esetén: 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint.

II. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A Kbt.  15.  § (3) bekezdése szerint  a nemzeti  közbeszerzési  értékhatárokat  a költségvetési 



törvényben kell meghatározni évente. Ennek megfelelően a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény a 68. §-ában a következőképpen rögzíti  2016. 
január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban irányadó, általános forgalmi adó nélkül 
számított nemzeti közbeszerzési értékhatárokat.

1. A Kbt. III. részének – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 
alkalmazásakor:

Árubeszerzés esetén: 8 millió forint,

Építési beruházás esetén: 15 millió forint,

Építési koncesszió esetén: 100 millió forint,

Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint,

Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint.

2. A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár:

Árubeszerzés esetén: 50 millió forint,

Építési beruházás esetén: 100 millió forint,

Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint,

Építési koncesszió esetén: 200 millió forint,

Szolgáltatási koncesszió esetén: 100 millió forint.



2. Melléklet

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2015. évi CXLIII. tv. Kbt.

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet kizáró okok, alkalmasság, műszaki leírás,

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
építési beruházások közbeszerzésének speciális 
szabályai

320/2015. (X.30.) Korm. rendelet
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 
engedélyezéséről

308/2015. (X.27.) Korm. rendelet
közbeszerzési szerződések teljesítésének és 
módosításának hatósági ellenőrzése

44/2015. (XI.2. MvM rendelet hirdetményminták

45/2015. (XI.2.) MvM rendelet döntőbizottsági eljárás igazgatási szolgáltatási díja

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről

2007/66/EK irányelv – a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelvek módosításáról  

2004/17 EK irányelv – a közszolgáltatók közbeszerzésire irányadó szabályok

2004/18 EK irányelv – a klasszikus szektor közbeszerzésire irányadó szabályok

89/665/EGK irányelv – a klasszikus szektorra vonatkozó jogorvoslat szabályai

92/13/EGK irányelv – a közszolgáltatókra vonatkozó jogorvoslat szabályai

2005/51/EK irányelv – a 2004/17 és 2004/18/EK irányelvek egyes mellékleteinek 

módosításáról

213/2008/EK rendelet a CPV módosításáról

1422/2007/EK rendelet - az irányelveket módosító jogszabály az értékhatárok tekintetében  

2083/2005/EK rendelet – az irányelveket módosító jogszabály az értékhatárok tekintetében

1564/2005/EK rendelet – a közösségi hirdetménymintákról

2151/2003/EK rendelet a CPV módosításáról

2195/2002/EK rendelet a CPV-ről;

Továbbá a mindenkor hatályban lévő Tanácsi ajánlások, a Tanácsi tájékoztatók, az Elnöki 

tájékoztatók





3. Melléklet

2 0 1 6 .  É V I  K Ö Z B E S Z E R Z É S I  T E R V

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(SZÉKHELY: 4161 BÁRÁND, KOSSUTH TÉR 1.)
 ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Sorszám Megnevezés, tárgya Eljárási rend 
(uniós vagy nemzeti)

Tervezett eljárási típus Eljárás megindításának tervezett 
időpontja (év, hónap)

1. ---

ÁRUBESZERZÉS

Sorszám Megnevezés, tárgya Eljárási rend 
(uniós vagy nemzeti)

Tervezett eljárási típus Eljárás megindításának tervezett 
időpontja (év, hónap)

1. ---



SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

Sorszám Megnevezés, tárgya Eljárási rend 
(uniós vagy nemzeti)

Tervezett eljárási típus Eljárás megindításának tervezett 
időpontja (év, hónap)

1. ---

ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ

Sorszám Megnevezés, tárgya Eljárási rend 
(uniós vagy nemzeti)

Tervezett eljárási típus Eljárás megindításának tervezett 
időpontja (év, hónap)

1. ---

SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ

Sorszám Megnevezés, tárgya Eljárási rend 
(uniós vagy nemzeti)

Tervezett eljárási típus Eljárás megindításának tervezett 
időpontja (év, hónap)

1. ---

A jelen közbeszerzési tervet ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános, ajánlatkérő honlapján bárki számára elérhető. 



Közzétételére vonatkozó szabályokat a Kbt. 43. §-a tartalmazza.

Közbeszerzési eljárás indítható az adott évi közbeszerzési terv elkészülése előtt is, ezt a tervben megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési 
terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési 
tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az 
esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Kelt Bárándon, 2016. ..............................napján.

_______________________________
Báránd Község Önkormányzata

Dr. Kovács Miklós
polgármester





4. Melléklet

N Y I L A T K O Z A T1  

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átlátható szervezet 

fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről

Alulírott ................................................., mint az ..................................................... (székhely: 
……………………...) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője – figyelemmel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(Ávr.) 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra – 

nyilatkozom

arról, hogy

az .................................................................. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján* átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesítem 
Báránd Község Önkormányzatát.

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 
kötelezettségvállaló felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll.

Kelt: ....................................................

………………………………………………….

cégszerű aláírás

* „átlátható szervezet:
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az 
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a 
nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 
feltételeknek:
ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint 
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó 
részesedéssel,
cc) székhelye  az  Európai  Unió  tagállamában,  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló  megállapodásban  részes  államban,  a  Gazdasági  

1 Minden közös ajánlattevő vonatkozásában kitöltendő
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Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van;”

VI. Temető-nyilvántartásra árajánlat 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Kaptunk egy árajánlatot. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Zsiga Attila térképész, a fia informatikus, ők végeznék a nyilvántartáshoz fűződő munkát, egy 
harmadik illető pedig légi fotókat csinál.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ami a lényeges az az adatbázis. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte, hogy ők utána járnak azoknak az információknak, amiket nem tudunk.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem, semminek nem járnak utána, a sírhelyekre eltemetettekkel kapcsolatban-. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Valamilyen formába kell tenni a sírhelyek nyilvántartását.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Utána kérdezett,  hogy a rendszer adatokkal való feltöltését ők vállalják- e vagy sem. Nem 
vállalják, üres adatbázist adnak.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleménye, hogy így tárgytalan. 

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 határozat:

78/2016.(V.19.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  úgy 
határoz,  hogy  a  Zsiga  Attila  vállalkozó  (8127  Aba,  Kossuth 
Lajos utca 168.) és dr. Zsiga Attila kartográfus által, a Bárándi 
Köztemető  térképészeti  felmérésére  és  kapcsolódóan 
nyilvántartó  program  létrehozására  vonatkozó  ajánlatát 
elfogadni nem tudja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte, hogy lesz-e falugyűlés a szennyvíz miatt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Rövidesen  lesz  egy  tájékoztató,  amiben  minden  le  lesz  írva.  Nem  valószínű,  hogy  lesz 
falugyűlés, ha nagyobb felháborodás lesz belől, akkor talán. 



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

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Erdős Zsolt
képviselő
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