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J e g y z ő kö n y v  
 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete  

2016. november29-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 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: 

 

108/2016.(XI.29.) 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 Báránd Község Önkormányzatának 

tulajdonában található vízi közművek vagyonértékelésével kapcsolatos döntéshozatalt le kell 

venni a napirendi pontok közül. Hat hónappal kitolták az elfogadásával kapcsolatos határidőt, 

az értékelésnél a szennyvízhálózat vonatkozásában maga a hálózat értéke nem került 

meghatározásra ezt nem tudják megmondani, hogy miért. A tulajdoni hányadok 

vonatkozásában volt összevont testületi ülés ahol teljesen más értékeket állapítottak meg. Ezt 

módosítani kell. Várhatóan jövő év elején napirendre fog kerülni.  

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: 

 

109/2016.(XI.29.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen 

ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1. A Bárándi Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítása 

2. Urnafal elhelyezésével kapcsolatos döntéshozatal 

3. A Püspökladányi Városüzemeltető árajánlatával kapcsolatos 

döntéshozatal  

4 .  Különfélék  

 

1. napirendi pont 

A Bárándi Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a 2017-es költségvetési törvény már nem 

engedi azt, hogy szakfeladatként normatívát hívjunk le a gyermekétkezetésre, hanem 

valamilyen költségvetési intézménybe integráltan kell ezt teljesíteni. Jelenleg három 

költségvetési intézményünk van a művelődési ház, az óvoda és a közös önkormányzati hivatal. 

A legcélravezetőbb, ha az étkezéshez valamilyen szinten kapcsolódó óvoda berkein belül 

kerülne ez elhelyezésre. A munkáltatói jogkör gyakorlója az óvodavezető lesz a konyha 

vonatkozásában. Költségvetésébe integrálódni fog az összes olyan tétel, ami szakfeladati 

szinten van a költségvetésben. Az alapító okiratot még ebben az évben majd módosítani kell.  

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Többszörösen kooperatív előterjesztés, ő írta majd az államkincstár is átnézte. Ez az első lépés, 

mert a decemberi ülésre előkészül az óvoda és az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatának módosítása is.  

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Megjegyzésként elmondta, hogy régebben volt már az óvoda berkeiben a konyha.  

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, további 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: 

 

110/2016.(XI.29.) KT határozat: 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete áttekintette a 

Bárándi Napsugár Óvoda Alapító okiratának módosítását és jelen 

határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja a 

Módosító okiratot, valamint az Alapító okirat egységes szerkezetbe 

foglalt változatát. 

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Határidő: azonnal 



 

 

1. melléklet 

Okirat száma: az alapító okiratnak kötelező számot adniuk. Ez nem lehet kt-határozati szám és 
nem egyezhet meg a módosító okirat számával sem. Ilyen pl. egy iktatószám 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Bárándi Napsugár Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bárándi Napsugár Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 6. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Báránd Községi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Kabai Óvoda 4183 Kaba, Batthyány utca 8. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  



 

3.1.1. megnevezése: Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Báránd Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. a) pontja szerinti óvodai 
nevelés. 

Közétkeztetést biztosító konyha üzemeltetése: Az intézmény által működtetett konyha 
ellátást biztosít a településen a bölcsődés korúak, óvodások, általános iskolások, az 
intézményi alkalmazottak, valamint a vendégétkezők számára. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet 
átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is 
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, 
foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása. A mozgásszervi, érzékszervi 
(hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékossággal küzdő gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai közül egyedileg nevesítve: 
 
- A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai; 
- A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai; 
- Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai; 
- Beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai; 
 
Az óvodai nemzetiségi, etnikai nevelési feladatok ellátása. 
 
Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését 
ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti 
működtetési feladatainak ellátása. 
 
Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított 
étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 



 

 
A nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyenlő 
bánásmód, valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó 
tevékenységekkel és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
 

Közétkeztetést biztosító konyha üzemeltetése: ellátást biztosít a településen a bölcsődés 
korúak, óvodások, általános iskolások, az intézményi alkalmazottak valamint a 
vendégétkezők számára 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai, nevelés ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében  

8 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

9 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Báránd község közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető nyilvános 
pályázat alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
foglaltak szerint történik, határozott 5 év időtartamra. Az egyéb munkáltatói jogkör 
gyakorlója: Báránd Község Polgármestere 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 
munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

4 önkéntes segítői jogviszony a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 



 

évi LXXXVIII. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény  

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása; nemzetiségi óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdasági-pénzügyi 
feladatait ellátó szerv megnevezése, székhelye: Bárándi Közös Önkormányzati 
Hivatal 4161 Báránd, Kossuth tér 1 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Bárándi Napsugár Óvoda - 100 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

4161 Báránd, Kossuth tér 6. 644 Báránd Községi 
Önkormányzat 
Képviselőtestületének 
az önkormányzat 
vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 
4/2012.(II.28.)KT 
számú rendelete 
alapján a tulajdonosi 
és rendelkezési 
jogosultságokat 
Báránd Község 
önkormányzat 
gyakorolja, a 
Bárándi Napsugár 
Óvodának használati 
joga van az 
ingatlannal 
kapcsolatbanb. Az 
ingatlan kezelésével 

óvoda 



 

az Önkormányzat az 
intézményvezetőt 
bízza meg. 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 5. napján kelt, a 87/2013. (V.29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Báránd, 2016. ……………………… 
 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Bárándi 
Napsugár Óvoda …………2016. november 29……. napján kelt, …………………………………… 
napjátólalkalmazandó …………./2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 

Kelt: …………………………………………………..  

P.H. 

 

Magyar Államkincstár 

 

  



 

2. melléklet 

Okirat száma: a módosító okiratnak kötelező számot adni. Ez nem lehet kt-határozati szám és nem 
egyezhet meg az alapító okirat számával sem. Ilyen pl. egy iktatószám 

Módosító okirat 

 
A Bárándi Napsugár Óvodaa Báránd Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 
2015. július 2. napján kiadott, 6644-1/2015 számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a ……/2016. (……..) számú Képviselő-testületi 
határozatra figyelemmel–a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. a) pontja szerinti óvodai nevelés. 

Közétkeztetést biztosító konyha üzemeltetése: Az intézmény által működtetett konyha ellátást 
biztosít a településen a bölcsődés korúak, óvodások, általános iskolások, az intézményi 
alkalmazottak, valamint a vendégétkezők számára.” 

 
2. Az alapító okirat 4.3. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: 

„Közétkeztetést biztosító konyha üzemeltetése: ellátást biztosít a településen a bölcsődés 
korúak, óvodások, általános iskolások, az intézményi alkalmazottak valamint a vendégétkezők 
számára” 

 
3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai, nevelés ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében  



 

8 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

9 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 
4. Az alapító okirat 5.1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: 

 
„Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: ……Báránd Község Polgármestere………… 

5. Az alapító okirat 6.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása; nemzetiségi 
óvodai nevelés 
 

6. Az alapító okirat 6.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

Az intézmény gazdasági-pénzügyi feladatait ellátó szerv megnevezése, székhelye: Bárándi Közös 
Önkormányzati Hivatal 4161 Báránd, Kossuth tér 1. 

 
 
Jelen módosító okiratot 2017.01.01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Báránd, 2016. ……………………….. 

P.H. 

polgármester neve 
polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. napirendi pont 

Urnafal elhelyezésével kapcsolatos döntéshozatal 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a városüzemeltető elkészítette és 

leszállította az elkészült urnafülkéket. Viszont az előterjesztésben foglalt helyet a hét folyamán 

megásták és feltárták, megtalálták azt a kriptát, amiről volt már itt szó. A későbbiekben ennek a 

sorsáról is dönteni kell. Ide urnafülkét elhelyezni nem lehet. Új területet kell találni, Az a 

kérdés, hogy hova tegyék? 

 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Elmondta, hogy egy impozáns és nagyméretű építményről van szó. 

 

A képviselő testület megvitatta hova kerüljön az urnafal felépítése, majd a legkedvezőbb 

helynek a díszsírhelyek mögötti sor bizonyult. 

 

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: 

 

111/2016.(XI.29.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete úgy határoz, 

hogy a Bárándi Köztemetőben létesítésre kerülő urnafal 

helyeként a ravatalozó előtti füves terület érintetlenül 

hagyásával, az urnasírok kezdetével egyvonalban, a temetőkapu 

felé párhuzamosan indulva, a díszsírhelyek mögötti területet 

jelöli ki.  

A Testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont 

A Püspökladányi Városüzemeltető árajánlatával kapcsolatos döntéshozatal 

 

Dr. Kovács Miklós polgármester 

Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a jelenlegi hűtő meglehetősen rossz 

állapotban van. Beszélt a püspökladányi városüzemeltetőség vezetőjével és jelenleg felújítják 

náluk a ravatalozó épületét és van ott egy kiállítási darab, amit az idei évi keret terhére tudnának 

nekünk biztosítani.  

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, további 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: 

 

 



 

112/2016.(XI.29.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 696/2016 

iktatószámú ajánlatában foglaltak szerinti két személyes halottas 

hűtőt megrendeli mindösszesen 1.000.000.- Ft +ÁFA vételárban.   

A szükséges intézkedések megtételére és a vonatkozó 

dokumentációk megalkotására felhatalmazza Dr. Kovács Miklós 

Polgármestert. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester 

 

 

 

Nyílt ülés keretében a különfélék napirenden belül hozzászólás nem hangzott el. Dr. Kovács 

Miklós polgármester az ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula 

       polgármester                        jegyző 

 

 

Erdős Zsolt 

képviselő 

 


