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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. június 30-án megtartott

rendkívüli nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

              

82/2016.(VI.30.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

83/2016.(VI.30.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről 

84/2016.(VI.30.)   KT határozat:   TOP 3.2.1-15 pályázat benyújtása

85/2016.(VI.30.)   KT határozat:   TOP 3.2.1-15 pályázat benyújtása – Mozi épület 
helyi védettségének megszüntetése

13/2016.(VI.30.) rendelet  :  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő- 
testületének  13/2016.(VI.30.)  önkormányzati 
rendelete az épített és természeti környezet helyi 
védelméről  szóló  11/2004.(IX.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

86/2016.(VI.30.)   KT határozat:   A  települési  hulladékkal  kapcsolatos 
önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat 
ellátásáról  szóló  önkormányzati  rendeletalkotás 
és  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási 
szerződés elfogadása

14/2016.(VI.30.) rendelet  :   Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének  14/2016.(VI.30.)  önkormányzati 
rendelete  a  települési  hulladékkal  kapcsolatos 
önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat 
és  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás 
ellátásáról

15/2016.(VI.30.) rendelet  :   A  település  egészségügyi  körzeteinek 
megállapításával kapcsolatos rendeletalkotás

87/2016.(VI.30.)   KT határozat:  Medicopter Alapítvány támogatás kérése
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88/2016.(VI.30.)   KT határozat:  Ajánlat Mobil Alkalmazásra

89/2016.(VI.30.)   KT határozat:  Dr.  Erdelics-Grünstein  Judit  nyári  rendelési  idő 
változás, szabadságolás és helyettesítés

90/2016.(VI.30.)   KT határozat:  Báránd  Községi  Önkormányzat  új 
településfejlesztési  koncepciójának,  új 
Településszerkezeti tervének és új Helyi Építési 
Szabályzatának – és az annak mellékletét képező 
szabályozási terveinek – elkészítésére tett ajánlat 
elfogadása

91/2016.(VI.30.)   KT határozat:  2016.  évre  vonatkozó  bérleti,  szolgáltatási  és 
térítési díjakról szóló határozat kiegészítése



J e g y z ő kö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2016. június 30 -i  rendkívüli  nyílt  üléséről készült

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

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

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 Ulveczki 
Lajosné 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:

82/2016.(VI.30.)   KT határozat:  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Ulveczki 
Lajosné képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné képviselő

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

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

83/2016.(VI.30.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. TOP 3.2.1-15 pályázat benyújtása
2. A  települési  hulladékkal  kapcsolatos  önkormányzati 



hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátásáról  szóló 
önkormányzati  rendeletalkotás  és  a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés elfogadása

3. A  település  egészségügyi  körzeteinek  megállapításával 
kapcsolatos rendeletalkotás

4. A Kaba – Tetétlen – Báránd Közös Szennyvízelvezetési és 
Tisztító  Rendszer  Önkormányzati  Társulás  által 
önkormányzatok  részére  átadandó  -  szennyvízhálózat  és 
tisztító telep - vagyon tulajdoni arányának megállapításáról

5. Különfélék

1. napirendi pont
TOP 3.2.1-15 pályázat benyújtása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Felvázolta  a  pályázati  keret  adta  lehetőségeket,  milyen 
munkálatokra tudják igénybe venni. Jelenleg csak a pályázati  adatlap kerül benyújtásra.  A 
projekt tervet hiánypótlásban nyújtják be. 100 millió ft keretösszegig gondolkodnak a mozi 
felújításában,  nyílászáró  csere  fűtéskorszerűsítés  villamoshálózat  felújítás,  építészeti 
munkákat-annyit tartalmazhat majd a pályázat, ami az energetikai korszerűsítéshez szükséges. 
Egy közösségi teret szeretnének kialakítani, így a jelenleg a hivatalban működő agrárkamara, 
járási és egyéb ügyintézések kapnának helyet itt. Jelenleg helyi védettség alatt áll az épület,  
lehetne a pályázatot helyi  védettség alatt  álló épület  vonatkozásában is megcsinálni,  de az 
plusz költségeket jelentene. Javasolja, hogy szüntessék meg a helyi védettséget, így sokkal 
egyszerűbb a felújítás. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Lehetőség van arra, hogy ilyen szintű hiánypótlást készítsünk?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen van. Az adatlapon rajta van mi a kötelező elem és ezen kívül minden hiány pótolható. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Amennyiben a Képviselő testület elfogadja ezt a határozat tervezetet, akkor kell hozni még 
egy határozatot a helyi védettség megszüntetéséről és a rendeletet is módosítani kell.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A helyi védettséget tartalmazó rendeletet is felül kell majd vizsgálni illetve az értékeket. 
Erdős Zsolt képviselő
Ha elkészül a rekonstrukció, bekerülhet újra helyi védettség alá?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen, bekerülhet.
A határozati javaslathoz képest más lesz a címe a pályázatnak. „Használaton kívüli  épület  
energetikai korszerűsítése és közigazgatási funkciókkal történő felruházása Bárándon”, erre 
kell módosítani.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt, 
szavazást rendelt el. 

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



84/2016.(VI.30.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy 
határoz, hogy a TOP-3.2-15 azonosítószámú,  “Önkormányzati  
épületek  energetikai  korszerűsítése” elnevezésű  pályázati 
felhívásra pályázatát a 1090 hrsz-ú, természetben 4161 Báránd, 
Kossuth  tér  12.  szám  alatti  ingatlan  vonatkozásában,  a 
„Használaton  kívüli  épület  energetikai  korszerűsítése  és  
közigazgatási  funkciókkal  történő  felruházása  Bárándon” 
elnevezéssel,  bruttó  100.000.000,-Ft  értékben,  azaz  bruttó 
százmillió  forint  értékben  az  előterjesztésben  és  a 
mellékletekben részletezett tartalommal benyújtja. A fejlesztés 
az  ingatlan  teljeskörű,  a  pályázati  felhívásban  részletezett  és 
elszámolható energetikai felújítását tartalmazza. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  részletes 
kidolgozására  és  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 határozatot:

85/2016.(VI.30.) KT határozat

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített és 
természeti  környezet  helyi  védelméről  szóló  11/2004.(IX.14.) 
önkormányzati  rendeletében  foglaltaknak  megfelelően 
kezdeményezi a rendelet 1. mellékletében foglalt Mozi épület 
helyi védettségének megszüntetését.

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza Dr. Kovács 
Miklós Polgármestert és Dr. Kiss Gyula Jegyzőt.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

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

13/2016.(VI.30.) rendelet  :  

Báránd községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete

az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 11/2004.(IX.14.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

Báránd Községi  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdés  a) 
pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  az  épített  környezet  alakításáról  és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. §. (3), valamint a 62. § (6) bekezdés 1.1 



alpontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselőn-testületének  az  épített  és  természeti  környezet 
helyi  védelméről  szóló  11/2004.(IX.14.)  önkormányzati  rendeletének  1.  mellékletében 
szereplő  mozi  épülete,  a  helyi  védettség  megszűntetése  miatt,  kikerül  az  ott  található 
felsorolásból.  A  mellékletben  szereplő  többi  épület  sorszámozása  ennek  megfelelően 
módosul.

2.§

(1) Jelen rendelet 2016. augusztus 10. napján lép hatályba.

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

Báránd, 2016. június 30.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 2016. június 30.

Dr. Kiss Gyula
jegyző

2. napirendi pont
A települési  hulladékkal  kapcsolatos  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat 
ellátásáról  szóló  önkormányzati  rendeletalkotás  és  a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés elfogadása

Dr. Kovács Miklós polgármester
A hulladékgazdálkodási törvény kimondja, hogy 2016. június 30-ig bizonyos változtatásokat 
kell  beépíteni  az  önkormányzatoknak  és  szolgáltatóknak  a  rendeleteikben  és  a 
szerződéseikben.  A  szolgáltatók  nem számlázhatnak  innentől  kezdve,  a  rendszer  úgy fog 
működni,  hogy  lesz  egy  önkormányzati  teljesítésigazolás,  amelyet  fel  kell  tölteni  egy 
rendszerbe, és az alapján fogja kifizetni a hulladékkezelő a szolgáltatónak a szolgáltatási díjat, 
ha mi azt leigazoljuk. A kintlévőség kezelést is ez a koordináló cég fogja végezni. A társulási 
ülésen  vita  alakult  ki  a  60,  80  és  120  literes  kukák  ügyében,  mert  a  törvénymódosítás 
következtében elméletileg mindenki  aki  nem egyedül  él  alanyi  jogon jogosult  a 80 literes 
kuka igénybevételére, az együttlakók létszámától függetlenül.  
A törvény azt mondja, hogy fel kell ajánlani minden egyes lakosnak a választás lehetőségét. A 
hulladékgazdálkodó  összes  vagyona  a  mi  vagyonunk  is,  ha  a  120  literesekből  csak  80 
litereseket fognak kiszámlázni, az kb 1/3 i veszteséget fog jelenteni éves szinten. Elméletileg 
ez nem lesz az önkormányzatokra hatással.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Akkor az lesz majd a kérdés akarja- e a nagyobbat?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Számlázni a 120 literes után fognak mindaddig, amíg a lakos nem kéri, a kisebbet. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban módosítani kell a polgármester nevét!



Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt, 
szavazást rendelt el. Megkérdezte, ki az aki elfogadja a szerződés módosítását:

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

86/2016.(VI.30.) KT határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bihari 
Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft-vel  kötendő  települési 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződést 
módosító  szerződést  jelen  határozat  mellékletében  foglalt 
formában  elfogadja  és  megbízza  Dr.  Kovács  Miklós 
polgármestert a szerződés aláírásával.

Határidő: Azonnal
Felelős: .Kovács Miklós polgármester

Melléklet:

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést
módosító szerződés

mely létrejött egyrészről 
Báránd Községi Önkormányzat  (4161 Báránd, Kossuth tér  1.,  képviseletében:  Dr.  Kovács 
Miklós  Polgármester),  mint  a  kötelező  hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátásáért  felelős 
(továbbiakban Önkormányzat), 
másrészről 
a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1. 
sz., képviseli: Simon Péter ügyvezető igazgató, KÜJ-azonosító: 101351797, KTJ-azonosító: 
100727912,  statisztikai  számjel:  13168487-3821-113-09),  mint  a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást ellátó (továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon, az alábbi feltételek 
mellett. 

A továbbiakban együttesen mint szerződő felek.

Előzmények:

Szerződő felek jelen szerződést abból a célból kötik, hogy a felek között 2013 december11. 
napján  Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltatás  tárgyában  megkötött  szerződésben  a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) eddigiekben hatályba 
lépett, valamint a 2016. július 1. napjával hatályba lépő változásai átvezetésre kerüljenek.

Szerződéses rendelkezések:

1. A felek között 2013. december 11. napján létrejött szerződés 4. pontja az alábbiak szerint 
módosul:

„Az  ingatlanhasználó  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díjat  a  Nemzeti  
Hulladékgazdálkodási  Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.  (továbbiakban: Koordináló  
szerv) részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – utólag köteles  
megfizetni.”



2. A felek között 2013. december 11. napján létrejött szerződés az alábbiak szerin új 5, 6., 7.,  
8., 9., 10., 11. pontokkal egészül ki:

5 A  Közszolgáltató  részére  a  Koordináló  szerv  a  közszolgáltatási  szerződésben  
rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet.

6 2016.  július  1.  napjától  a  szolgáltatási  díjban  a  hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatás  teljes  közvetlen  költsége megtérítésre kerül,  így a haszonanyag  
értékesítéséről  a  Koordináló  szerv  gondoskodik  úgy,  hogy  a  Közszolgáltató  
valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek  
átadni.  2016.  július  1.  napjától  a  haszonanyag-értékesítésből  eredő  bevétel  a  
Koordináló szervet illeti meg. 

7 A  Koordináló  szerv  a  közszolgáltatási  díjakra  vonatkozó  számlákat  az  állami  
hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátása  létrehozott  szervezet  kijelöléséről,  
feladatköréről,  az  adatkezelés  módjáról,  valamint  az  adtaszolgáltatási  
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20.  
§ (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki.

8 A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló  
szerv  által  nem  megfelelő  adattartalommal  kiállított  számlákkal  kapcsolatos  
valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség. 

9 A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki  
nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

10 A Közszolgáltató az Önkormányzat által kiállított teljesítés igazolással igazolja a 
Koordináló szerv felé, hogy a közszolgáltatói teljesítésével kapcsolatban, kifogás 
nem merült fel. 

11 Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § 
(2) bekezdés szerinti megfelelőséget vizsgálja. „

3.  A  felek  között  2013.  december  11.  napján  létrejött  szerződés  5.,  6.,  7.,  pontjainak 
számozása 12., 13., 14., sorszámra változik;

4.  A felek  között  2013.  december  11.  napján létrejött  szerződés  8.  pontja  hatályon  kívül 
helyezésre kerül;

5. A felek között 2013. december 11. napján létrejött szerződés 9. pontjának sorszáma 15.-re 
változik és szövegezése az alábbiak szerint módosul:

„15. A Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:

- biztosítja  a  közszolgáltatás  folyamatos  és  teljes  körű  ellátását,  a  
közszolgáltatást  az  önkormányzati  rendeletben  foglaltak  szerint  végzi,  
meghatározott rendszerben, módszerrel és gyakorisággal,

- biztosítja  a  közszolgáltatás  teljesítéséhez  szükséges  mennyiségű  és  
minőségű járművet, gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú és  
képzettségű szakembereket,

- elvégzi  a  közszolgáltatás  folyamatos,  biztonságos ellátásához szükséges  
fejlesztéseket és karbantartásokat, 

- biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, amennyiben valamilyen  
rendkívüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, úgy azt a  
rákövetkező munkanapon minden esetben soron kívül pótolja és erről a  
lakosságot soron kívül tájékoztatja,



- tevékenysége során köteles a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi,  
munka - , baleset - , és tűzvédelmi szabályokat megtartani,

- rendszeresen  teljesíti  a  nyilvántartási  rendszer  működtetését  és  a  
közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást,

- a  települési  hulladék  elhelyezését  a  helyi  önkormányzati  
hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátásáról  szóló  rendelet  3.  §  (3)  
bekezdésében meghatározott létesítményben helyezheti el 

- a  fogyasztói  kifogásokat  és  észrevételeket  a  fogyasztóvédelmi  törvény  
előírásai szerint kezeli,

- nyilvántartási,  adatkezelési  és  adatszolgáltatási  rendszert  hoz  létre  és  
biztosítja a folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket,

- Közszolgáltató  köteles  évente  egy  alkalommal  –  az  önkormányzattal  
egyeztetett időpontban – térítésmentesen a lomtalanítást elvégezni.”

6. A felek között 2013. december 11. napján létrejött szerződés 10. pontjának sorszáma 16.-ra 
változik és szövegezése az alábbiak szerint módosul:

„16. Az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiak:

- a  közszolgáltatás  hatékony  és  folyamatos  ellátásához  a  Közszolgáltató  
számára  a  szükséges  információkat  (pl.  a  szállítást  befolyásoló  
beruházások, útfelújítások, stb.) rendszeresen biztosítja,

- amennyiben  az  ingatlanhasználó  nem  tesz  eleget  a  Ht.-ben  előírt  
személyes adatszolgáltatási kötelezettségének, az Önkormányzat biztosítja  
a  közszolgáltatással  összefüggő  személyes  adatokat  (a  természetes  
személy-azonosító adatokat, valamint a lakcím),

- biztosítja  a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási  
jog gyakorlását,

- elősegíti  a  közszolgáltatás  körébe  nem  tartozó  hulladékgazdálkodási  
tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását,

- elősegíti  a  közszolgáltatásnak  a  településen  végzett  más  
közszolgáltatásokkal való összehangolását,

- meghatározza  a  települési  igények  kielégítésére  alkalmas  hulladék  
gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket,

- biztosítja  a  közszolgáltató  kizárólagos  közszolgáltatási  jogát  az  
önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények vonatkozásában,

- a  jelen  szerződés  hatálya  alatt  külső  harmadik  személlyel  a  jelen  
szerződés  tárgyában  meghatározottakra  vonatkozóan  közszolgáltatási  
szerződést nem köt;”

7.  A felek  között  2013.  december  11.  napján  létrejött  szerződés  11.,  12.,  13.,  pontjainak 
számozása 17., 18., 19., sorszámra változik;

8. A felek között 2013. december 11. napján létrejött szerződés 14. pontjának sorszáma 20.-ra 
változik és szövegezése az alábbiak szerint módosul:

„20. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a 2012. évi  
CLXXXV. tv. és Báránd Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a települési  
hulladékkal  kapcsolatos  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat  és  a  
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelete az irányadóak.”

9. Jelen módosító szerződés 2016. július 1. napján lép hatályba.



Berettyóújfalu, 2016. június 30.

………………………………………. ………………………………………..
          Önkormányzat képviseletében Közszolgáltató képviseletében



EGYSÉGES SZERKEZET

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés
/Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2016. július 1. napjától hatályos változata/

mely  létrejött  egyrészről  Báránd  Községi  Önkormányzat  (4161  Báránd,  Kossuth  tér  1., 
képviseletében:  Dr.  Kovács  Miklós  Polgármester),  mint  a  kötelező  hulladékgazdálkodási 
közfeladat  ellátásáért  felelős  (továbbiakban  Önkormányzat),  másrészről  a  Bihari 
Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  (4100  Berettyóújfalu,  Oláh  Zsigmond  u.  1-1.  sz., 
képviseli:  Simon  Péter  ügyvezető  igazgató,  KÜJ-azonosító:  101351797,  KTJ-azonosító: 
100727912,  statisztikai  számjel:  13168487-3821-113-09),  mint  a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást ellátó (továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon, az alábbi feltételek 
mellett. 

A szerződés tárgya

1. Az  Önkormányzat  megbízza  a  Közszolgáltatót,  hogy  2014.  január  hó  1.  napjától, 
2023. december hó 31. napig terjedő határozott  időre Báránd Község közigazgatási 
területén  lássa  el  a  települési  hulladék,  ezen  belül  a  vegyes,  a  szelektív  és  a 
lomhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatokat.

Pénzügyi megállapodások

2. A  Közszolgáltató  az  1.  pontban  meghatározott  hulladékgazdálkodási  közfeladat 
ellátására vonatkozó tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(a  továbbiakban  Ht.)  és  végrehajtási  rendeletei,  valamint  a  települési  hulladékkal 
kapcsolatos  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat  és  a 
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás ellátásáról  szóló helyi  önkormányzati  rendelet 
alapján, az egyes ingatlanok használóinak részére és költségére végzi. 

3. A felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás 
ellenértékét a Ht. előírásai szerint az illetékes miniszter rendeletben állapítja meg.

4. Az  ingatlanhasználó  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  díjat  a  Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zrt.  (továbbiakban:  Koordináló 
szerv) részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – utólag köteles 
megfizetni. 

5. A Közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített 
feladataiért szolgáltatási díjat fizet.

6. 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
teljes  közvetlen  költsége  megtérítésre  kerül,  így  a  haszonanyag  értékesítéséről  a 
Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a Közszolgáltató valamennyi haszonanyagot 
köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a 
haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg. 

7. A  Koordináló  szerv  a  közszolgáltatási  díjakra  vonatkozó  számlákat  az  állami 
hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátása  létrehozott  szervezet  kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adtaszolgáltatási kötelezettségek 
részletes  szabályairól  szóló  69/2016.  (III.  31.)  Korm.  rendelet  20.  §  (1)  bekezdés 
szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 



8. A közszolgáltató  hiányos  vagy  helytelen  adatszolgáltatásából  eredő,  a  Koordináló 
szerv  által  nem  megfelelő  adattartalommal  kiállított  számlákkal  kapcsolatos 
valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség. 

9. A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 
fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

10. A  Közszolgáltató  az  Önkormányzat  által  kiállított  teljesítés  igazolással  igazolja  a 
Koordináló szerv felé, hogy a közszolgáltatói teljesítésével kapcsolatban, kifogás nem 
merült fel. 

11. Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) 
bekezdés szerinti megfelelőséget vizsgálja. 

A szolgáltatás szabályai 

12. A felek megállapodnak abban, hogy a települési hulladék gyűjtését és elszállítását a 
Közszolgáltató  a  helyi  önkormányzati  rendeletben  foglaltak  szerinti  gyakorisággal 
valamennyi , az önkormányzati rendelet területi hatálya alá eső ingatlanokat érintően 
köteles elvégezni. 

13. A hulladék gyűjtésére csak a szabványok által előírt edényzetek használhatóak, más 
módon gyűjtött hulladék elszállítására a Közszolgáltató nem köteles.

14. Amennyiben az edények tartalma veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és 
robbanásveszélyes   anyagot,  állati  tetemet  tartalmaz  vagy  a  hulladék  beszorult, 
befagyott,  úgy  a  Közszolgáltatónak  jogában  áll  az  edényeket  ürítetlen  állapotban 
hagyni. 

Közszolgáltató kötelezettségei

15. A Közszolgáltató kötelezettségei az alábbiak:

- biztosítja  a  közszolgáltatás  folyamatos  és  teljes  körű  ellátását,  a 
közszolgáltatást  az  önkormányzati  rendeletben  foglaltak  szerint  végzi, 
meghatározott rendszerben, módszerrel és gyakorisággal,

- biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű 
járművet, gépeket, eszközöket, valamint a szükséges létszámú és képzettségű 
szakembereket,

- elvégzi  a  közszolgáltatás  folyamatos,  biztonságos  ellátásához  szükséges 
fejlesztéseket és karbantartásokat, 

- biztosítja  a  beütemezett  járatterv  szerinti  gyűjtést,  amennyiben  valamilyen 
rendkívüli  ok  miatt  az  ütemezett  gyűjtést  nem tudja  biztosítani,  úgy  azt  a 
rákövetkező  munkanapon  minden  esetben  soron  kívül  pótolja  és  erről  a 
lakosságot soron kívül tájékoztatja,

- tevékenysége  során  köteles  a  hatályos  környezetvédelmi,  közegészségügyi, 
munka - , baleset - , és tűzvédelmi szabályokat megtartani,

- rendszeresen  teljesíti  a  nyilvántartási  rendszer  működtetését  és  a 
közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást,

- a települési hulladék elhelyezését a helyi önkormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladat  ellátásáról  szóló  rendelet  3.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott 
létesítményben helyezheti el 

- a fogyasztói kifogásokat és észrevételeket a fogyasztóvédelmi törvény előírásai 
szerint kezeli,

- nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszert hoz létre és biztosítja 



a folyamatos működtetéshez szükséges feltételeket,
- Közszolgáltató  köteles  évente  egy  alkalommal  –  az  önkormányzattal 

egyeztetett időpontban – térítésmentesen a lomtalanítást elvégezni.

Önkormányzat kötelezettségei

16. Az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiak:

- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára 
a  szükséges  információkat  (pl.  a  szállítást  befolyásoló  beruházások, 
útfelújítások, stb.) rendszeresen biztosítja,

- amennyiben az ingatlanhasználó  nem tesz eleget  a  Ht.-ben előírt  személyes 
adatszolgáltatási  kötelezettségének,  az  Önkormányzat  biztosítja  a 
közszolgáltatással  összefüggő  személyes  adatokat  (a  természetes  személy-
azonosító adatokat, valamint a lakcím),

- biztosítja  a kijelölt Közszolgáltató részére a kizárólagos közszolgáltatási jog 
gyakorlását,

- elősegíti  a  közszolgáltatás  körébe  nem  tartozó  hulladékgazdálkodási 
tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását,

- elősegíti a közszolgáltatásnak a településen végzett más közszolgáltatásokkal 
való összehangolását,

- meghatározza a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, 
szállítására, kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket,

- biztosítja a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát az önkormányzati 
tulajdonban lévő létesítmények vonatkozásában,

- a  jelen  szerződés  hatálya  alatt  külső  harmadik  személlyel  a  jelen  szerődés 
tárgyában meghatározottakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést nem köt,

Szerződés megszűnése

17. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával.

18. Az Önkormányzat  a Ht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Közszolgáltató 
pedig a Ht. 45. § (2) bekezdésben foglaltak alapján a szerződést felmondhatja. 

Egyéb rendelkezések

19. Felek megállapodnak abban,  hogy a jogvita  esetén törekszenek annak peren kívüli 
rendezésére,  amelynek  hiányában  alávetik  magukat  a  Berettyóújfalui  Járásbíróság 
kizárólagos illetékességének. 

20. Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdések  tekintetében  a  Ptk.,  a  2012.  évi 
CLXXXV. tv. és Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 
hulladékkal  kapcsolatos  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat  és  a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelete az irányadóak.



Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte ki az, aki elfogadja a rendelet tervezetet?

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

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Báránd községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35.  §  (1)-ben és  88.  §  (4)  bekezdés  a),  b)  és  c)  pontjában foglalt  felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény13. § 
(1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
A rendelet célja

1. §

(1) Báránd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben 
foglaltak  szerint  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladatot  (továbbiakban: 
közfeladat)  lát  el,  melynek  keretében  gondoskodik  a  települési  hulladék  rendszeres 
átvételéről,  gyűjtéséről,  szállításáról,  kezeléséről,  továbbá  a  hulladékot  fogadó 
hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartásáról, üzemeltetéséről és vagyonkezeléséről. Ezen 
tevékenységek  ellátását  közszolgáltató  útján,  az  állami  hulladékgazdálkodási  közfeladatot 
ellátó  Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zrt.  (továbbiakban: 
Koordináló szerv) közreműködésével biztosítja. 

(2) A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  célja  a  köztisztaság,  a  településtisztaság 
biztosítása,  a  közegészségügy,  valamint  az  épített  és  természeti  környezet  védelme.  A 
kötelező  közszolgáltatásra  vonatkozó  rendelkezések  célja  a  közszolgáltatás  kiszámítható, 
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

A rendelet hatálya

2. §



(1)  A közszolgáltató  Báránd község közigazgatási  területén  (bel-  és  külterületén)  köteles 
biztosítani  a  települési  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást 
(közszolgáltatási terület).

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási területen 
lévő  ingatlan  használójára  (tulajdonos,  vagyonkezelő,  birtokos,  társasház  és 
lakásszövetkezet),  valamint  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  ellátó  közszolgáltatóra 
terjed ki.

3. §

(1) Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat az önkormányzat közigazgatási területén 
a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  helyi  szintű  részletszabályainak  meghatározása, 
valamint  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltató  kiválasztása,  a  közszolgáltatási  szerződés 
megkötése.

(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közfeladat ellátása 
keretében  biztosított  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  teljesítésére,  a  Bihari 
Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  4100  Berettyóújfalu,  Oláh  Zsigmond  u.  1-1.  (a 
továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles.

(3)  A  települési  hulladék  elhelyezését,  előkezelését,  ártalmatlanítását  a  közszolgáltató 
kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben végezheti (47. számú 
főút Berettyóújfalu-Furta közötti szakasza, 43-44. km).

4. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályozást a rendeletben foglaltakon 
túlmenően,  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ht.)  és 
végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

5. §

(1) Az  Önkormányzat,  az  önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátását  a 
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(2)  A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a közszolgáltató azonosító adatai, 
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése,
c) a közszolgáltatási terület,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartama,
e) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,

   f) a közszolgáltató kötelezettségei,
         g) az önkormányzat kötelezettségei,
         h)   az  állami  hulladékgazdálkodási  közfeladat  ellátására  létrehozott  szervezet  



kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § 
(1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételeket 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele

6. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  igénybe venni, 
továbbá  köteles  a  települési  hulladék  gyűjtésére  a  közszolgáltató  szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedényt használni.

(2)  A  helyi  közszolgáltatás  körében  az  ingatlanhasználó  és  a  közszolgáltató  közötti 
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, 
hogy  a  közszolgáltató  az  ingatlanhasználó  számára  a  közszolgáltatást  felajánlja,  illetve  a 
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja

7. §

(1) A  hulladék  begyűjtésének,  elszállításának  gyakorisága:  az  ingatlanhasználók 
lakótelepi lakások, társasházak esetén heti két alkalommal, egyéb ingatlanok esetén heti egy 
alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni.

(2) A  gyűjtőedények  méretének  és  számának  meghatározásakor  két  ürítés  közötti 
időszakra  ingatlanonként  legkevesebb  4  liter/fő/nap  hulladékmennyiséget  kell  figyelembe 
venni.

(3) Ha  az  ingatlanhasználó  a  közszolgáltató  felé  a  valóságnak  meg  nem  felelő 
mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek 
számára vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen 
meghaladja  az  átvett  gyűjtőedények  űrtartalmát,  a  közszolgáltató  –  az  ingatlanhasználó 
megkeresésével  egyidejűleg  –  jogosult  a  tényleges  mennyiségű  hulladéknak  megfelelő 
űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt.

(4)  Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag 
haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a közszolgáltató külön díjazás ellenében 
az  ingatlanhasználó  rendelkezésére  bocsátott  műanyagzsákban  elszállítja  a  gyűjtőedényzet 
mellé  kirakott  hulladékot.  A  gyűjtőedény  mellé  csak  a  közszolgáltatótól  vásárolt,  egyedi 
jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában 
foglalja az elszállítás költségeit is.

(5)  A  településen  keletkező  komposztálásra  alkalmas  növényi  hulladék  (zöldhulladék) 
elhelyezésére a Képviselő-testület a 3. § (3) bekezdésben meghatározott létesítményt jelöli ki. 
Közszolgáltató a zöldhulladék elhelyezésének lehetőségét az általa üzemeltett létesítményben 
egész évben, folyamatosan biztosítja, a fenyőfa hulladékot január hónapban két alkalommal – 
előre meghatározott időpontokban – elszállítja.

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104#sid52992
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https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1048104/tvalid/2016.4.1./tsid/18944


Az ingatlanhasználó kötelezettségei

8. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot elkülönítetten 
gyűjteni  az  e  rendeletben  meghatározott  módon  és  helyen,  valamint  a  közszolgáltatónak 
átadni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
a) a  települési   hulladékot  –  különös  tekintettel  a  hulladék  további  kezelésére  –  az 

elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja.
b) az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 

közszolgáltatást  vegye  igénybe,  illetve  a  hulladékot  a  begyűjtésre  e  rendeletben 
feljogosított közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a 
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(2)  Az  ingatlanhasználó  köteles  a  közszolgáltatónak  8  napon  belül  bejelenteni  személyes 
adatait (a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha 
tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; 
meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében az 
ingatlanon  lakók  számát,  nem rendszeres  hulladék  esetében  pedig  a  várhatóan  keletkező 
hulladék mennyiségét.

(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1.) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan építési 
engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik 
és hulladék sem keletkezik.

(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana 
egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles 
a  települési  hulladékát  a  gazdálkodó  szervezetnek  az  ingatlanon  folytatott  gazdasági 
tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

(5)  Az  ingatlanhasználó  köteles  gondoskodni  a  gyűjtőedények  tisztántartásáról, 
fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

A közszolgáltató kötelezettségei

9. §

(1)  A  közszolgáltató  az  ingatlanhasználók  által  a  közszolgáltató  szállítóeszközén 
rendszeresített  gyűjtőedényben  gyűjtött  hulladékot  az  ingatlanhasználótól  összegyűjti  és 
elszállítja  –  ide  értve  a  háztartásban  képződő vegyes  hulladék,  valamint  az  elkülönítetten 
gyűjtött hulladék gyűjtését és elszállítását is.

(2) A lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve 
átveszi és elszállítja.

(3) A településen keletkezett zöldhulladékot az általa üzemeltett létesítményben átveszi.



(4)  Gondoskodik  az  (1),  (2)  és  (3)  pontban  meghatározott  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezeléséről.

(5)  A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatással  érintett  hulladékgazdálkodási  létesítményt 
üzemelteti.

(6) A közszolgáltatás  teljesítésének feltételeiben,  a hulladék begyűjtésének,  elszállításának 
rendjében  bekövetkező  változásokról  a  közszolgáltató  az  ingatlanhasználót  –  a  változás 
bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.

(7)  A  közszolgáltató  munkaszüneti  napok  miatti  ürítési  nap  áthelyezéséről  az 
ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(8) A közszolgáltató köteles  a  szállítóeszközéhez rendszeresített,  és a keletkezett  hulladék 
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésre 
bocsátani  a  szolgáltatás  megkezdése  előtt.  A  gyűjtőedények  közötti  választási  lehetőség 
biztosítása  során a  közszolgáltató  a  385/2014.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban: 
Korm. Rendelet) 7. § (2) bekezdése szerint jár el. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja 
a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

Az üdülőingatlanra vonatkozó rendelkezések

10.§

Az üdülőingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik – 
a  közszolgáltató  április  1.  és  szeptember  30.  között  biztosítja  a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

11.§

(1) Az  ingatlanhasználó  az  átvett  gyűjtőedényeket  az  ingatlan  területén  belül  köteles 
elhelyezni.  Gyűjtőedényt  közterületen  tartósan  elhelyezni  kizárólag  az  önkormányzat 
rendeletében szabályozott  közterület-használati  hozzájárulás,  illetve a vonatkozó szabályok 
szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából 
a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási 
napot  megelőző  napon,  18  órától  lehet  kihelyezni  a  közterületre,  kivéve  a  tartósan 
engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban 
kell lennie,  a kihelyezett  hulladékgyűjtő zsákot megfelelő módon kell lezárni,  a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében.  A hulladékot  a gyűjtőedényben úgy kell  elhelyezni, 
hogy  az  az  edény  mozgatásakor  és  ürítésekor  ne  szóródjon,  valamint  a  gépi  ürítést  ne 
akadályozza. Az alkalmanként keletkezett többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsákban úgy 
kell elhelyezni a hulladékot, hogy a zsák ne sérüljön, a hulladék ne szóródjon. A kihelyezett 
gyűjtőedény és hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat  és 



elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4)  A  közszolgáltatási  területhez  tartozó  alábbi  külterületi  részeken  lévő  ingatlanokon  a 
települési hulladék begyűjtése zsákos begyűjtés útján történik: 

A közszolgáltató köteles gondoskodni megfelelő mennyiségű zsák rendelkezésre bocsátásáról. 
A közszolgáltató a begyűjtés helyét úgy jelöli ki, hogy az az ingatlanhasználó ingatlanához 
legközelebb lévő, gyűjtőjárművel megközelíthető hely legyen.

(5) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy 
általa  bérbe vett  és  rendeltetésszerűen használt  gyűjtőedények  szükség szerinti  javításáról, 
cseréjéről  és  esetleges  pótlásáról  az  ingatlanhasználó  bejelentése  alapján  a  közszolgáltató 
köteles gondoskodni

12. §
A közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályok

(1) Az  ingatlanhasználó  köteles  gondoskodni  a  gyűjtőedény  környezetének 
tisztántartásáról.

(2) A  szabályszerűen  kihelyezett  gyűjtőedények  ürítése  során  esetlegesen  keletkezett 
szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, veszélyes anyag 
stb.),  amely  veszélyezteti  a  közterület  jellegét,  annak  rendeltetésszerű  használatát, 
veszélyezteti a környezetet és szennyezést okoz. 

(4) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos bármilyen más 
hulladék  elhelyezése,  különös  tekintettel  az  állati  tetemekre,  építési  bontási  törmelékekre, 
sittre,  lomhulladékra,  zöldhulladékra,  folyékony,  mérgező,  tűz  –  és  robbanásveszélyes 
anyagokra, valamint egyéb olyan anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és károsítják 
a környezetet.

13. §

(1) A közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítását szolgáló gyűjtőedények:

a) 120 literes gyűjtőedény

b) 240 literes gyűjtőedény

c) 1100 literes gyűjtőedény

Amennyiben  a  Korm.  rendelet  7.  §  (1a)  bekezdése  alapján  a  természetes  személy 
ingatlanhasználó a részére a közszolgáltató által felajánlott 80 liter űrmértékű gyűjtőedény, 
illetve  a  lakóingatlant  egyedül  és  életvitelszerűen  használó  természetes  személy 
ingatlanhasználó  60  liter  űrmértékű  gyűjtőedény  igénybe  vételével  kívánja  a  települési 
hulladék  gyűjtésére  vonatkozó  kötelezettségét  teljesíteni,  ezt  az  ingatlanhasználó  a  Korm. 
rendelet szerinti egyedi azonosító jellel megjelölt 120 literes gyűjtőedény használatával teheti 
meg. 
Ha a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részére a 60, vagy 80 liter  űrmérték mennyisség 
alapul  vételével  történik,  az ingatlanhasználót  nem 120 literes,  hanem 60, vagy 80 literes 



gyűjtőedény használata szerint terheli díjfizetési kötelezettség. Az önkormányzat az egyedüli 
és életvitelszerű ingatlanhasználatot igazolja, amennyiben az ingatlanhasználó az adott címen 
lévő ingatlanban kizárólag  egyedül  él  és ott  más személy sem bejelentett  lakóhellyel  sem 
tartózkodási hellyel nem rendelkezik.

(2) A közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók:

a) egyedi  jelölésű,  a  szolgáltató  emblémájával  ellátott  többlethulladék 
elhelyezésére szolgáló zsák,

b) egyedi  jelölésű,  a  szolgáltató  emblémájával  ellátott  szelektív  hulladékgyűjtő 
zsák.

(3) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, azonban a 60 liter 
űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 12 kg, a 80 liter 
űrmértékű szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 17 kg,

b)    240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
c)    1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,
d)    szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák  
      szája beköthető legyen.

(4) Ha  a  gyűjtőedényben  olyan  nedves  hulladékot  helyeztek  el,  amely  az  edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az 
edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
 
(5) Tilos  a  gyűjtőedénybe,  folyékony  anyagot,  állati  tetemet,  építésből  és  bontásból 
származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, folyékony, mérgező, tűz 
– és robbanás veszélyes anyagot, egyéb veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot 
elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek életét, testi 
épségét,  egészségét,  vagy  a  begyűjtés  során  a  gyűjtőjármű  berendezéseinek  rongálódását 
okozhatják. 

(6) Tilos a hulladékgyűjtő zsákba folyékony anyagot, állati tetemet, építésből és bontásból 
származó  hulladékot,  törmeléket,  sittet,  nagydarabos  lomhulladékot,  üveghulladékot, 
folyékony,  mérgező,  tűz  –  és  robbanás  veszélyes  anyagot,  egyéb  veszélyes  hulladékot, 
valamint egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző 
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű 
berendezéseinek rongálódását okozhatják. 

(7)  Az ingatlanhasználó  a  Korm.  rendelet  7.  §  (1)  bekezdése  alapján az  alábbi  legkisebb 
űrmértékű edényzetek választására jogosult, és a választott gyűjtőedény űrmértéke után fizeti 
meg a közszolgáltatási díjat:  

a) 1 fő természetes személy esetében legalább 60 liter

b) 2 vagy több fő természetes személy esetében legalább 80 liter



A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, 
kapcsolatos rendelkezések

14. §

(1)  Az  ingatlanhasználó  az  ingatlanán  alkalmilag  keletkezett  települési  hulladékot  évi  1 
alkalommal,  legfeljebb  1  m3,  vagy  legfeljebb  200  kg  mennyiségben  –  a  3.  §  (3)  -ban 
meghatározott  létesítménybe  maga  is  elszállíthatja  és  ott  a  mindenkor  érvényes, 
közszolgáltató által meghatározott kedvezményes díj ellenében elhelyezheti.

(2)  Az  ingatlanhasználó  a  közszolgáltató  által  rendszeresen  elszállított,  vagy  a  7.  §  (4) 
bekezdésben,  vagy  az  ezen  paragrafus  (1)  bekezdésében  meghatározott   mennyiséget 
meghaladó települési hulladékát a 3. § (3) bekezdésben megjelölt létesítménybe a mindenkor 
érvényes díj ellenében elhelyezheti. 

15. §

(1) A közszolgáltató a települési  hulladék részét képező elkülönítetten  gyűjtött  műanyag-, 
fém-, és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően elszállítja.

(2) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint vehető igénybe:

a) Az  ingatlanhasználók  az  egyedi  jelzéssel  ellátott  zsákokban  a  feliratnak 
megfelelően kötelesek a műanyag-, fém-, és papírhulladékot gyűjteni.

b) A gyűjtőzsákokat  az  elkülönített  gyűjtésre  a  közszolgáltató  által  kijelölt  napon 
helyezhetik  ki.  A közszolgáltató  a  hulladékgyűjtő  zsákokat  az  ingatlanhasználó 
részére az elszállításkor pótolja.

(3) Az üveghulladékot a közszolgáltató a közterületen üzemeltetett hulladékgyűjtő szigeteken 
veszi  át.  A  hulladékgyűjtő  szigeten  csak  üveghulladékot  lehet  elhelyezni,  az  arra 
rendszeresített edényzetben (konténer).
Az üveghulladék-gyűjtő konténerbe elhelyezhetők a háztartásban már feleslegessé vált és nem 
használt különböző öblösüvegek (befőttesüvegek, italosüvegek) tiszta, kiöblített állapotban. A 
konténerbe egyéb üveg nem helyezhető el például: síküveg, drótszövetes üveg, autó szélvédő, 
villanykörte, nagyító, kerámia, porcelán, katedrálüveg, neoncső, szemüveg. A hulladékgyűjtő 
szigetek felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A  gyűjtőszigeten  elhelyezett  hulladékot  szükség  szerint,  de  legalább  kéthetente  egy 
alkalommal a közszolgáltató elszállítja. 

A lomhulladékra vonatkozó rendelkezés

16. §

(1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó háztartási 
hulladék tekintetében a  lomtalanítás  megszervezéséről  és lebonyolításáról  a közszolgáltató 
gondoskodik évente legalább egy alkalommal.

(2) A lomhulladék elszállítását és ártalmatlanítását a Közszolgáltató végzi.

(3) A  lomhulladékot  az  ingatlanhasználó  a  közszolgáltató  által  előzetesen  megjelölt 
időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen 



megjelölt.

(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 
a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

17. §

(1) A  közszolgáltatási  díj  megfizetésére  az  az  ingatlanhasználó  köteles,  aki  a  jelen 
rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a teljesített 
közszolgáltatás  alapján,  számla  ellenében  –  köteles  megfizetni.  A  Koordináló  szerv  a 
közszolgáltatási  díjról  negyedévente  állít  ki  számlát,  azonban  2016.  december  31-ig  a 
közszolgáltatási  díjat  olyan  gyakorisággal  számlázza  ki,  amilyen  gyakorisággal  a 
közszolgáltató  a  közszolgáltatási  területen  2016.  április  1-jéig  teljesített  közszolgáltatási 
tevékenységgel kapcsolatban számlázott az egyes ingatlanhasználóknak.

(3) A  közszolgáltatás  díját  a  számla  kézhezvételétől  számított  15  napon  belül  kell 
kiegyenlíteni.

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 
kapcsolatos  kötelezettségeit  nem  teljesíti,  feltéve,  hogy  a  közszolgáltató  számára  a 
közszolgáltatást  felajánlja,  illetve  a  közszolgáltatás  teljesítésére  vonatkozó  rendelkezésre 
állását igazolja.

(5) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant legalább 
30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal 
korábban  írásban  bejelenti  a  közszolgáltatónak.  A  bejelentésben  foglaltak  valódiságát  a 
közszolgáltató  jogosult  ellenőrizni.  Az  ingatlan  újbóli  használatba  vételét  az 
ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé. 

Záró rendelkezések

18.§

(1) A jelen rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Báránd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  a  települési  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 7/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai között 
társulás létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében  a  megállapodást  kihirdető  1994.  évi  I.  törvény  3.  §-ával  összhangban,  az 
Európai  Közösségeknek  a  következő  jogszabályával  összeegyeztethető  szabályozást 
tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK irányelve a hulladékról.



(4)  E  rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK.  irányelv  15.  cikk  (3) 
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Báránd, 2016. június 30.

Dr. Kovács Miklós                                                      Dr. Kiss Gyula
polgármester                                                            jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 2016. június 30.

Dr. Kiss Gyula
jegyző

1. sz. melléklet

Öblösüveg gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek

Báránd

Hely Üveggyűjtő konténer (db)

4161 Báránd, Rákóczi u. 26. 1



Összesen:

3.napirendi pont 
A település egészségügyi körzeteinek megállapításával kapcsolatos rendeletalkotás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Átadta a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A  Nemzeti  Egészségfejlesztési  Intézet  tárgyi  ügyben  kiadott  állásfoglalása  a  mai  napon 
érkezett  meg.  Kormányhivatal  kérte  az  önkormányzatot,  hogy  az  egészségügyi  körzetek 
megállapításáról szóló rendeletünket vizsgáljuk felül. A rendelet felülvizsgálata megtörtént, a 
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Az új rendelet formális jellegben került a 
megelőző  rendelet  rendelkezéseihez  képest  módosításra.  Érdemi  részben  a  körzetek 
változatlan formában kerültek fenntartásra.
Módosítást  javasolt  a  rendelet  hatályba  lépése  május  20.  helyett  július  14.  napja  legyen, 
valamint a listában szereplő Úttörő utcát át kell írni Jókai utcára. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  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:

15/2016. (VI.30.) rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete



az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 6.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§. Báránd Községben a képviselő-testület két háziorvosi vegyes körzetet alakít ki, melyek 
területi tagozódását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2.§ Báránd Községben a képviselő-testület egy fogorvosi vegyes körzetet és egy fogorvosi 
ügyeleti körzetet alakít ki, a település fogorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás szempontjából 
egy körzetet alkot.

3.§  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  iskola  egészségügyi  ellátás 
feladatát a 2. számú melléklet szerint osztja meg a háziorvosi körzetek között.

4.§ Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  településen  két  védőnői  körzetet 
alakít  ki,  melyek  területi  tagozódása  a  háziorvosi  körzetekével  egyezik  meg  (1.  számú 
melléklet).  A védőnők munkaköri  leírása tartalmazza,  hogy mely védőnő, mely körzetben 
végzi munkáját.

5.§. Az egészségügyi  alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti 
ellátás tekintetében Kaba, Tetétlen, Földes, Báránd községek közigazgatási területe - Kaba 
székhellyel - alkot egy körzetet.

Záró rendelkezések

6.§. (1) E rendelet 2016. július 4. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Báránd Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 5/2002. 
(VIII.26.) számú rendelete. 

Báránd, 2016. június 30.

Dr. Kovács Miklós                                                        Dr. Kiss Gyula
polgármester                                                              jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 2016. június 30.

Dr. Kiss Gyula
jegyző

1. számú melléklet 15/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez

Háziorvosi és védőnői körzetek

1. számú körzet

Kossuth út 1-től végig



Vörösmarty út 1-től végig
Petőfi utca 1-től végig
Kölcsey utca 1-től végig
Dózsa György út 1-től végig
Mátyás utca 1-től végig
Báthory utca 1-től végig
Akácfa utca 1-től végig
Bethlen utca 1-től végig
Bocskai utca 1-től végig
Árpád utca 1-től végig
Honvéd utca 1-től végig
Táncsics utca 1-től végig
Béke utca 1-től végig
Ady Endre utca 1-től végig
Széchenyi út 1-15, 2-34 házszámig
Nagy Lajos út 1-55, 2-54 házszámig
Arany János út 1-41, 2-36 házszámig
Rákóczi út 1-31, 2-24 házszámig
Szociális Otthon (Hangás dűlő)

2. számú körzet

Szabadság út 1-től végig
Róna utca 1-től végig
Sport utca 1-től végig
Bajcsy-Zsilinszky út 1-tőll végig
Nagy Sándor utca 1-től végig
József Attila utca 1-től végig
Hunyadi út 1-től végig
Jókai utca 1-től végig
Kinizsi út 1-től végig
Pacsirta utca 1-től végig
Szélmalom utca 1-től végig
Sziget utca 1-től végig
Raffay Lajos utca 1-től végig
Vasút utca 1-től végig
Széchenyi út 15/a-tól végig, 36-tól végig
Nagy Lajos út 57-től végig, 56-tól végig
Arany János út 43-tól végig, 40-től végig
Rákóczi út 33-tól végig, 26-tól végig
Pálfi tanya
Vasút Állomás

2. számú melléklet 15/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez

A bölcsődés, óvodás és az alsó és felső tagozatos gyermekek iskola-egészségügyi 
ellátását az alábbiak szerint külön szerződés alapján látják el a háziorvosok

1. bölcsőde: 1. számú körzet háziorvosa

2. óvoda: 1. számú körzet háziorvosa



3. iskola alsó tagozat: 1. számú körzet háziorvosa

4. iskola felső tagozat: 2. számú körzet háziorvosa

4.napirendi pont 
A  Kaba  –  Tetétlen  –  Báránd  Közös  Szennyvízelvezetési  és  Tisztító  Rendszer 
Önkormányzati Társulás által önkormányzatok részére átadandó - szennyvízhálózat és 
tisztító telep - vagyon tulajdoni arányának megállapításáról

Kaba  Város  Önkormányzat,  Báránd  Község  Önkormányzat  és  Tetétlen  Község 
Önkormányzat  együttes  ülésén  került  tárgyalásra  a  napirendi  pont.  Az ülés  jegyzőkönyve 
mellékelten csatolva. 

92/2016.(VI.30.) KT határozat:

A  Kaba-Tetétlen-Báránd  Közös  Szennyvízelvezetési  és 
Tisztító  Rendszer  Önkormányzati  Társulás  által 
önkormányzatok  részére  átadandó  –szennyvízhálózta  és 
tisztító telep – vagyon tulajdoni arányának megállapításáról
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  a  Kaba-
Tetétlen-Báránd  Közös  Szennyvízelvezetési  és  Tisztító 
Rendszer  Önkormányzati  Társulás  által  megvalósított  KEOP-
1.2.0/2f/09-2010-0015 azonosító számú „Kaba-Báránd-Tetétlen 
szennyvíztisztító  és  csatornahálózat  kiépítése”  című  páláyzat 
keretében megépített  víziközművek önkormányzati  tulajdonba 
adásához kapcsolódóan a tulajdoni arányok települések közötti 
megosztását a következő elvek figyelembe vételével támogatja. 
A távvezeték az átadási pontig Tetétlen és Báránd települések 
vagyonába kerüljenek.
A  szennyvíztisztító-telep  tekintetében  a  fogyasztási  egység 
alapján számított  tulajdoni arányok meghatározását támogatja, 
ami a következő:



- Báránd: 26,43 %
- Tetétlen: 13,25 %
- Kaba: 60,32 %

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnali
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

5.napireni pont

Különfélék

A. Medicopter Alapítvány támogatás kérése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Javasolta,  hogy a költségvetési  problémákat  figyelembe 
véve nem tudják támogatni önkormányzati szinten. Mindenki egyénileg támogathatja.  

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

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

87/2016.(VI.30.) KT határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  megismerte  a 
Medicopter Alapítvány kérelmében foglaltakat és a következő döntést 
hozta:  Az  alapítvány,  Báránd  Községi  Önkormányzat  2016.  évi 
költségvetésének terhére történő támogatását elutasítja.

A  kérelmet  a  képviselők  részére  újból  megküldi  azzal,  hogy  a 
képviselők magánemberként támogathassák az alapítványt.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármesteR

B. Ajánlat Mobil Alkalmazásra

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  hogy  egy  romániai  cég  magyar  képviselője 
kereste meg azzal, hogy mobiltelefonokra készítenek applikációt a településekről. Véleménye 
szerint mi kis település vagyunk és a honlapon minden elérhető, ami szükséges. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Úgy gondolja, nincs szükség rá.
Erdős Zsolt képviselő
Véleménye, hogy van jobb helye is ennek a pénznek. 



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

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

88/2016.(VI.30.) KT határozat

Báránd  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  S.C. 
Vision  Plus  Mobile  S.R.L.,  a  településsel  kapcsolatos 
mobilalkalmazás  kivitelezésére,  üzemeltetésére  vonatkozó 
ajánlatát nem támogatja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

C. Dr. Erdelics-Grünstein Judit nyári rendelési idő változás, szabadságolás és helyettesítés

Dr. Kiss Gyula jegyző
Dr.  Erdelics-Grünstein  Judit  körzeti  orvos  a  nyári  hónapokra  tervezett  rendelési  idő 
változásról,  szabadságolásról  és  helyettesítésről  tájékoztatta  az  önkormányzatot.  Kéri  a 
Képviselő testülettől ennek elfogadását.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdéseMiután nem volt, szavazást rendelt el. 

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

89/2016.(VI.30.) KT határozat
Báránd Községi önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Erdelics-
Grünstein  Judit  háziorvos  nyári  hónapokra  tervezett  rendelési 
időváltozásról,  szabadságolásról  és  helyettesítésről  szóló 
tájékoztatását  az  alábbiak  szerint  veszi  tudomásul,  egyben 
tájékoztatja  a  Tisztelt  Doktornőt,  hogy  jelen  tudomásulvétel 
nem  helyettesíti  az  illetékes  hatóságok  felé  fennálló  egyéb 
kapcsolódó kötelezettségeket:

 2016.07.01. péntek:  Munkaszüneti  nap a Semmelweis 
nap  miatt,  ekkor  nincs  rendelés,  vasárnapi  munkarend 
szerint, központi ügyeleti ellátás biztosított.

 2016.07.04-én  hétfőn a  rendelés  13:00-16:00  között 
lesz.

 2016.08.01-08.19. között  a  praxisban  változatlan 



rendelési idő mellett,  szabadságolás miatt,  helyettesítés 
lesz. A helyettesítést Dr. Gyöngyösi Gabriella végzi. A 
telefonszám nem változik, az eddig megszokott 30/180-
14-60 telefonszámon a helyettes elérhető.

 2016.08.22-én  hétfőn a  rendelés  13:00-16:00  között 
lesz,  ettől  a  naptól  kezdve,  a  rendelés  a  megszokott 
rendbe tér vissza.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

D. Báránd  Községi  Önkormányzat  új  településfejlesztési  koncepciójának,  új 
Településszerkezeti  tervének és új Helyi Építési Szabályzatának – és az annak 
mellékletét képező szabályozási terveinek – elkészítésére tett ajánlat elfogadása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy az ajánlatkérések megküldésre kerültek négy cégnek, ebből egy sajnos nem 
tud  ezzel  foglalkozni,  viszont  a  többi  cég  ismét  megkeresésre  került  és  fenntartják  az 
ajánlatukat.
Jambrik Imre segített az ajánlat elkészítésében és ő ajánlotta ezeket a cégéket. A régészeti 
munka nincs benne, az külön költség lesz. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Fogadják-e el a legkedvezőbbet 
vagy keressenek még több céget?

A  Képviselő-  testület  egyhangú  véleménye  az  volt,  hogy  fogadják  el  a  legkedvezőbb 
ajánlatot.
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 határozatot:

90  /2016.(VI.30.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
korábbiakban a település településfejlesztési koncepciójának és 
településrendezési  eszközeinek (településfejlesztési  koncepció, 
településszerkezeti  terv,  helyi  építési  szabályzat,  szabályozási 
tervek)  elkészítése  tárgyában  tett  ajánlattételi  felhívására 



érkezett ajánlatok tartalmát megismerte, és úgy határozott, hogy 
a  pénzügyi  szempontból  az  Önkormányzat  számára 
legkedvezőbbet fogadja el.

Ezek alapján  az  Art-Vital  Kft.  ajánlatát  elfogadja,  felkéri  Dr. 
Kovács  Miklós  Polgármestert  a  szükséges  megállapodások 
megkötésére, a vonatkozó dokumentáció megalkotására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

E. 2016.  évre  vonatkozó  bérleti,  szolgáltatási  és  térítési  díjakról  szóló  határozat 
kiegészítése

Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy egyre nagyobb igény merült fel, hogy a dolgozóinkkal munkát végeztessünk 
a faluban. Többször kérik a lakosok az önkormányzat segítségét. Ha határozatot hoz róla a 
Képviselő testület, akkor nincs akadálya, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk a településen. Ezzel 
egyedül élő idős személyeknek is segítséget tudunk nyújtani. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta,  hogy  van  igény  rá.  Kormányhivatallal  egyeztetett  ezzel  kapcsolatban,  van 
lehetőség rá.
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 határozatot:

91/2016.(VI.30.) KT határozat:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2016. évre vonatkozó 
bérleti, szolgáltatási és térítési díjakról szóló határozatát a következő szolgáltatások 
tekintetében kiegészíti:

Szolgáltatás:

Fűkaszálás/fűkaszálás 
bozótos, nehéz terepen:

12.-Ft/m² / 20.-Ft/m² (nettó)

Szállítás Traktor 
(csak Báránd közigazgatási 
területén)

6.000.-Ft (bruttó) / üzemóra
(tartalmazza a gépkezelő 
óradíját)

100 km alatt 125.-Ft/km (nettó)

100 km felett 110.-Ft/km (nettó)

sofőr óradíja 
(igénybevétele kötelező)

1.300.-Ft/óra



Térkövezés/egyéb 
szakmunka

1.300.-Ft/óra/dolgozó

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: Azonnal

Dr. Kovács Miklós polgármester
A napirendi pontok tárgyalása után tájékoztatta a Képviselő- testületet az igazgatási szünetben 
történő felújításokról, ennek okáról valamint a szeptembertől várható 
munkarendváltozásokról. 

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

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Ulveczki Lajosné
képviselő


