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Bevezető 
Az Önkormányzat feladatai és jövője 

Magyarország Alaptörvényének 31. cikkelye rögzíti, hogy a helyi közügyek intézése és a helyi 
közhatalom gyarkorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek. A helyi önkormányzás, 
tehát a helyi ügyek intézése a település lakosainak joga, hiszen ezen keresztül közvetve jut 
érvényre az állampolgári felelősségérzet és bontakozik ki az alkotó együttműködés a helyi 
közösségen belül. Mindezen feladatok koordinálására  és szervezésére, a demokratikus 
alapjogok gyakorlására, a helyi közakarat érvényesítésére jöttek létre az önkormányzatok, 
köztünk településünké is. A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 116. §-ában rögzíti az Önkormányzat  képviselő -
testülete számára a hosszú távú fejlesztési terv, gazdasági program megalkotását, mely 

választási ciklusokhoz köthetően, vagy azt meghaladóan rögzíti a település által követendő és 
kitűzött célokat, stratégiákat és feladatokat, természetesen a költségvetési források figyelembe 
vételével, azok alakításával, a feladatfinanszírozás lehetőségeivel. Ezen program határozza 
meg és jelöl ki azt az utat, melyet a település, s ezáltal lakosai követni kívánnak, melyhez 
tartják magukat és mely irányt mutat, nemcsak a ciklusokhoz igazódóan, hanem hosszútávon 
is. Fontos és nélkülözhetetlen szempont a program megalkotása és megvalósítása során a helyi 
társadalmi, gazdasági és környezeti, szociális adottságok vizsgálata, a település eltérő 
összetétetélének figyelembe vétele. Hiszen a Törvényben meghatározott alapvető 
szolgáltatatások biztosítása csak ezen szempontok és igények figyelembe vételével eszközölhető 
és biztosítható. 
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“Magyarország megújulásához az élet minden területén változtatnunk kell, el kell hárítani az akadályokat, le 
kell dönteni a tabukat, amelyek a magyar emberek sikerének útjában állnak, és új lehetőséget kell nyitnunk 
mindazok előtt, akik dolgozni, vállalkozni akarnak, akik értékeket tudnak létrehozni.”  
(Magyarország Miniszterelnöke 2011.) 

Ez a gondolkodásmód lehet Báránd sikerének alapja is, s ezen gondolatsor alapján épül fel 
jelen gazdasági program is. 

Az egyes elképzelések megvalósításához nem elegendő az évről-évre keletkező - szűkös - 
források (pl. állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem nagymértékben szükség van a 
pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására, melyek a jelenleg induló 2014 - 2020 
fejlesztési ciklust nagymértékben érinteni fogják. A kormány a fejlesztési elképzeléseit a 
fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és tudomány, az új 
energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében 
határozta meg, melyek kihatnak az Önkormányzatunk fejlesztési elképzeléseire is. Szükséges 
továbbá az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresése, a meglévő 
források ésszerű, költséghatékony és előirányzat szerinti kihasználása, hogy az Önkormányzat 
megteremtse a lehetőségét annak, hogy a kötelezően ellátandó feladatokon túl, akár önként 
vállalt feladatok, akár a települési prioritások is hosszútávon megvalósíthatóak legyenek. 

A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi 
minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó 
döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során. 

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra 
kell koncentrálnia: 
- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, 
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. 
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Báránd település jelene és 
múltja 

Báránd elhelyezkedése 

Báránd község Hajdú-Bihar megye bihari részének legnyugatibb települése, az ún. 
„Háromföld”: a Nagysárrét, a Hajdúság és a Nagykunság szegletében húzódik meg, 
Debrecentől kb. 50 km-re. 
Közigazgatási területe: 4.256 ha (kb. 43 km2) 
Lakosainak száma: 2717 fő (2014. adat) 
Határai: észak: Kaba, kelet: Tetétlen, Földes, Sáp, dél: Bihardancsháza, Nagyrábé, 
Biharnagybajom, Sárrétudvari, nyugat: Püspökladány 

A község az elmaradott települések közé sorolható. A településen halad át a 42-es számú főút, 
mely Budapest, illetve az ártándi határátkelő felé teremt közvetlen kapcsolatot. Debrecen felől 
a 4801 jelű összekötő úton érhető el legrövidebben a település. A Püspökladány-
Biharkeresztes villamosítatlan nemzetközi vasútvonal a település északi határán halad át. 
Bárándot rendszeres autóbusz-közlekedés köti össze Püspökladánnyal és Földessel.  
A települési ingatlanok száma: 1141db. 

Infrastruktúrális helyzet 

A község infrastrukturális fejlettségi szintje elmarad a megye községeit jellemzőktől. A 2014. 
évben lezajlott csatornázást követően a szennyvízszállítás infrastruktúrájának kiépülésével  
teljesnek tekinthető az infrastruktúra. A vízhálózat 2014.-ben szintén felújításon és 
átalakuláson esett át, az agglomerációs kapcsolatnak köszönhetően Kaba -Tetétlen 
községekkel közös rendszerben és közös üzemeltetőel valósul meg. Az ivóvíz minősége a 
fejlesztéseket követően az uniós normáknak és a hazai szabályozásoknak megfelelő. 

Belterületi csapadékvízhálózata közel 5,6 km hosszú. A községet északról a Báránd-Futakréti, 
nyugatról a Báránd-Farkasvölgyi csatorna közelíti meg, délről pedig az Eszterő-csatorna 
határolja, a mellette húzódó agyaggödrökkel. Ezek a külterületi csatornák befogadói a 
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település felszíni vizeinek. A község belterülete 216 ha, ebből 63,4 ha-nyi belterület vizeit 
tudja fogadni a Báránd-Farkasvölgyi-csatorna, 60,0 ha-nyi terület vizeit a Báránd-Futakréti 
csatorna, illetve 90,7 ha-nyi terület víztelenítését oldja meg az Eszteró-csatorna. Ez összesen 
214,1 ha, mely közel 2 ha-ral kevesebb, mint a község belterülete, de optimális esetben 
alkalmas az esővizek levezetésére. A meglévő csatornák rendszeres karbantartás alatt állnak, 
újak kiépítése folyamatosan történik. 

A területen gázellátás vonatkozásában jelenleg a TIGÁZ Rt. működik, mint gázszolgáltató. A 
lefedettségi területet mutató rajzokból látható, hogy a belterület 95 %-a földgázzal ellátott. A 
hálózat viszonylag új, ezért rekonstrukciós igény nem várható a közeljövőben. Az újonnan 
beépítésre szánt lakóterületek gázigénye a környező meglévő gerincvezetékekről ellátható. 

A település közúthálózata eléggé elhanyagolt. A közel 20 km-es szakasz nagy része még 
mindig földút, vagy kismértékű alappal ellátott szórt alapú út. A községben az aszfaltozott 
utak a közutak  41 %-át teszik ki, a kaviccsal szórt utak az összes útszakasz 6%-a, és az összes 
közút 52,6%-a földút. 
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Báránd demográfiai mutatói 

Demográfiai mutatóit illetően sajnos meg kell állapítani, hogy a település elöregedő, 
folyamatosan csökkenő létszámot mutató település. Az elvándorlás mértéke mellett 
elhanyagolható a településre költözők száma, illetve a helyben maradók mértéke. 

Lakosságszám alakulása 2000-2014 

 

A fenti grafikon is jól megfigyelhető, hogy településünk népesség számának alakulására 1990 
óta a folyamatos csökkenés jellemző, a lakosok száma egyre kevesebb. Ezen lakosságszám 
csökkenés megelőzése folyamatos célkitűzés a település vezetői előtt. Összességében 
elmondható, hogy a lakosság elöregedő. Az életüket itt leélők, és az utóbbi évek nyugdíjas 
beköltözői is elsősorban egyedülállóak, családi segítség nélkül. 
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A beköltöző fiatalok csoportja, sokszor kényszerköltözők. Előző lakóhelyükön anyagi 
gondokkal küzdők, ezáltal itt frusztráltak, zárkózottak.  Jellemző, hogy munkanélküliek, és 
nagy családosok. 

Születések és halálozások száma 2000-2014 

 

A születések számát illetően megállapítható, hogy évek óta stagnál, míg a halálozások száma 
hektikusan váltakozó, figyelemmel arra, hogy elsősorban elöregedő a település. 

Település lakosainak korösszetétele  

év 0-19 éves 
férfi

0-19 éves 
nő

20-59 
éves férfi

20-59 
éves nő

60 év 
feletti 
férfi

60 év 
feletti nő

2010 288 287 852 761 285 349

2011 278 284 835 750 293 358

2012 265 278 828 733 303 368

2013 253 277 826 697 298 383

2014 250 264 820 685 306 392
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A településen élők szociális helyzete 
A községre a mezőgazdasági termelés a jellemző, sajnos azonban napjainkra egyre kevesebb 
ember számára nyújt megélhetési lehetőséget ez az ágazat, a kor előrehaladtával bekövetkező 
gépesítéseknek, továbbá a különböző társadalmi rétegek munkához való hozzállásának 
köszönhetően. 
 

Szociális ellátási formák alakulása 

A Szociális törvényben rögzített pénzbeli, vagy természetbeli ellátási formák és azok 
felhasználása az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak: 
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Létszám Közmunkában résztvevők



A fenti számok tükrében megállapítható, hogy bár a foglalkoztatottság a településen az elmúlt 
három év közmunkaprogramjainak köszönhetően nő, s lényegesen meghaladja az azelőtti 
évek átlagát, sajnos a település lakosainak elszegényedése nő és társadalmi helyzete 
folyamtosan romlik. A szociális problémák, a társadalmi elégedetlenség, az adósságcsapdák 
kezelése folyamatos, ugyanakkor sokszor eseti jellegű. A feladatellátás a járási hivatalok 
felállítását követően megosztott, részben önkormányzati, részben állami szerepkörbe 
tartozóak. 

A település gazdasági helyzete 

Báránd 2013. január 01. napjával jelentős állami konszolidáción esett át, mely lehetőséget 
teremtett arra, hogy a település a folyamatos nyomás alól fellélegezzen. A konszolidációval a 
falu közel 147 millió forintnyi hitelállománytól szabadult meg, mely a község nagyságához 
mérten jelentősnek tekinthető. A konszolidációt követően a település gazdálkodása 
kiegyensúlyozott, a feladatfinanszírozás rendszeréhez alkalmazkodó, hitel nélküli és az elmúlt 
években pozitív gazdálkodást mutató. Az előirányzat szerinti, takarékos és költséghatékony 
gazdálkodás, a pályázatok nyújtotta lehetőségek alapot teremtettek arra, hogy a 2014-2019 
közé eső időszakban ne a napi működés problémái kerüljenek előtérbe, hanem a különböző 
célok és fejlesztési elképzelések megvalósításai. 

Évsz
ám

Fht-ban 
részesülők 
száma

Rendszeres 
szociális 
segélyben 
részesülők

Lakásfenn
tartási

Átmeneti 
segély

Közgyógy
ellátás

2010 316 59 281 150 159

2011 212 89 267 97 183

2012 243 84 303 96 167

2013 234 74 273 80 28

2014 240 76 290 83 24
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A település vagyona 

A vagyonkataszter az elmúlt években jelentősen módosult, a pályázati beszerzéseknek 
megfelelően lényegesen gyarapodott és átdimenzionálódott. 
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Az ingatlan vagyon összeségében lényegesen az elmúlt öt évben nem változott, csak átalakult 
az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint, az egyes vagyonelemek a nemzeti 
vagyonról szóló törvény értelmében formálódtak. Lényegesen befolyásolta a 
vagyongyarapodást az ingatlan vagyon esetében a viziközmű vagyon önkormányzat részére 
történő visszavétele, a 2012 és 2013. évben a különböző ingatlanok vásárlása és ajándékozás 
útján vagy a Nemzeti Vagyonkezelőtől való átvétele, illetve az ingó vagyon gyarapodása a 
különböző pályázati lehetőségeken keresztül történő beszerzése (közmunka, TIOP, TÁMOP, 
MVH pályázatok). 

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt négy évben az alábbiak 
jellemezték: 

Az Önkormányzatnak a működőképessége fenntartásához külön állami támogatást 
kellett igénybe vennie. Az ÖNHIKI pályázatok eredményei a következők voltak: 

Hitelállomány alakulása (ezer Ft)

2010 141 553

2011 170 000

2012 0

2013 0

2014 0

ÖNHIKI támogatások (ezer Ft)

2010 3 000

2011 20 555

2012 19 447

2013 8 587

2014 51 025
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2011. áprilisa óta: 

− Működési hitel felvételére nem került sor. 

− Fejlesztési hitel felvételére nem került sor. 

− A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt. 

Az önkormányzat költségvetése az elmúlt öt évben az alábbiak 
szerint alakult: 

Bevételi oldal 2010 - 2014 
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2014 
478 916 Ft

2013 
447 121 Ft

2012 
674 570 Ft

2011 
548 624 Ft

2010 
500 837 Ft

2010 2011 2012 2013 2014



Kiadási oldal 2010-2014 

 

Összességében tehát megállapítható - bár a 2014. évre még csak a háromnegyedéves beszámoló adatai 
irányadóak-, hogy az Önkormányzat költségvetési mérlege az elmúlt négy évben az alábbiak 
szerint alakult: 
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2014 
429 026 Ft

2013 
405 889 Ft

2012 
639 369 Ft

2011 
507 412 Ft

2010 
498 628 Ft

2010 2011 2012 2013 2014

Előirányzat 
(ezer Ft)

2010 2011 2012 2013 2014

Bevétel 500 837 548 624 674 570 447 121 478 916

Kiadás 498 628 507 412 639 369 405 889 429 026

Egyenleg 2 209 41 212 35 201 41 232 49 890



A költségvetések egyenlegei tehát az utóbbi négy évben minden egyes esetben pozitívan 
alakultak, így költségvetésünk stabilizálódott és lehetőséget ad arra, hogy a 
feladatfinanszírozásra való átállást követően a jövőbe tekintsünk. 

Mindezt alátámasztani látszik a különböző bevételek - adóbevételek - alakulása, az adózási morál 
javulása is az elmúlt években: 

Megjegyzendő azonban, hogy 2013. január 01. napjától a gépjárműadó bevételek 60 %-a 
állami bevételnek minősül, s a maradék 40 %-a marad helyben az Önkormányzatnál, mint 
saját bevétel. 

Fejlesztések 2010 -2014 között 

A 2010 és 2014 közé eső időszakban megvalósult,vagy megkezdett pályázatok a település 
életében is fontos szerepet töltöttek be, s jelentették a település fejlődésének egyik alapkövét. A 
pályázatírás és megvalósítás, kivitelezés feladata az Önkormányzat számára többletmunkát, és 
erőfeszítést jelentett, ugyanakkor lényegi előrelépést is. 

Amegkezdett, vagy megvalósításban befejezett projektek az alábbiak: 

1. 

TÁMOP 3.2.11/10-1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása 48 502 880, -Ft értékben. 

"Gyere tanulj és játssz érezd jól magad, törődünk veled!" Bárándi - sárrétudvari - szerepi nevelési oktatási 
intézmények szabadidős tevékenységének támogatása. 

Adóbevételek 2010 2011 2012 2013 2014

Gépjárműadó 10 674 87112 190 306 11 863 878 3 637 199 4 970 688

Iparűzési adó 10 692 60411 466 957 12 026 369 12 732 972 14 331 990
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2. 

TIOP 1.2.3-11/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepó 
Expressz" 7 999 961 Ft értékben 
A Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári részlegének fejlesztése 

3.  

TÁMOP 3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 
ellátásában 24 665 138,-Ft értékben 
"Töltsd hasznosan a szabadidőd a Sárréten!" 

4. 

TÁMOP 1.4.3-12/1 Innovatív kísérleti, foglalkoztatási programok támogatása  
Báránd 195 944 380,- Ft értékben, megvalósítása átcsúszik a jelen ciklusra 
Kísérleti foglalkoztatási program Bárándon, a helyi tésztaüzem újraindításával 

5. 

ÉAOP 4.1.1/2F Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése 
Báránd 291.635.014 ,-Ft értékben 
Kaba Város Önkormányzata gesztorral 
A bárándi "Napsugár" óvoda bővítése és felújítása 

6. 

Kaba-Tetétlen-Báránd Közös Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer Önkormányzati 
Társulásnak a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015 azonosító számú „Kaba-Báránd-Tetétlen 
Szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése” projekt 3 191 300 000 Ft értékben 
Kaba gesztorral 

7. 

Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt KEOP-1.3.0/9-11-2011-0010 számú projekt  2 061 707 
057 Ft értékben 
Derecske gesztorral 
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8. 

„Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek települési szilárdhulladék lerakóinak 
rekultivációja” című KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0006 azonosítószámú projekt 1 758 192 500,-Ft 
értékben 
Berettyóújfalu gesztorral 

A település életében nemcsak az önkormányzat által megvalósításra került projektek a 
kiemelkedőek, hanem egyéb szervezetek, civilek és a gazdasági élet további szereplői, a 
munkáltatók szerepe is fontos. Ezen időszakban az általuk megvalósított és elnyert pályázati 
összegek is több százmilliós nagyságrendet képviselnek, mellyel hozzájárultak a település 
fejlődéséhez és formálásához. Kiemelésre érdemes még továbbá az állami forrásból 
finanszírozott közmunka program pályázat, mely az emúlt három évben szintén közel fél 
milliárd forintnyi támogatást - munkabér, járulék és egyéb anyag és eszköz támogatást - jelentett és 
nagyban hozzájárult a település infrastruktúrájának fejlődéséhez, a foglalkoztatási ráta 
növeléséhez, továbbá a munkanélküliek szemléletformálásához. 
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Gazdasági programelemek  
2014- 2019 

1) Költségvetési gazdálkodás és vagyongazdálkodás 

2) Településfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés 

3) Munkahelyteremtés 

4) Családtámogatás és fiatalok, idősek és szociálisan rászorulók támogatása és segítése 

5) Adópolitika 

6) Közszolgáltatások, közigazgatás  

Az Önkormányzat gazdasági programjának fő célkitűzése és mindenek felett álló célja, hogy a 
település az elkövetkező öt évben fejlődjön, s olyan életminőségjavító és munkahelyteremtő, 
jóléti beruházások létesüljenek, amelyek a település életét alapvetően meghatározzák, az itt 
élők igényeit és elvárásait figyelembe vegyék, és minden területen előre mozdítják a falut. 
Mindazonáltal a Képviselő -testületnek alapvetően figyelembe kell vennie, hogy a pályázati 
források k iaknázása csak minimál i s erő források bevonásával , a lakosság 
kötelezettségvállalásának mellőzésével valósíthatóak meg, a projektek százszázalékos 
támogatottsága mellett. Továbbá figyelemmel kell lennie arra, hogy a fenntartási kötelezettség 
időtartama alatt az indikátor számokban vállalt kötelezettségeket teljesíteni tudja, erre 
megfelelő forrást és kapacitást különítsen el. 
Mindezeket figyelembe véve a település a jogszabályi követelményeket is figyelembe véve - 
adósságkeletkeztető kötelezettségvállalások nélkül - rövid, hosszú és középtávú fejlesztési elképzeléseket 
kell, hogy kitűzzön maga elé, s nemcsak egy évre, hanem a ciklus időtartamára határozza meg 
az ellátandó feladatait. 
Ezen feladatok és elérendő célok a fentebb hivatkozott hat pontban megjelölt, s a település 
életét befolyásoló célkitűzések. 
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1) Költségvetési gazdálkodás és vagyongazdálkodás 

A település költségvetésének a jogszabályok erejénél fogva “nullszaldósnak” kell lennie, tehát 
mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok főösszegének meg kell egyeznie. Az elmúlt évek 
költséghatékony és előirányzat szerinti gazdálkodásával ez az elkövetkező öt évben is 
fenntartható lesz. A feladatfinanszírozás rendszerének finomhangolása folyamatos, így lassan 
az egyes szakfeladatokra juttatott támogatások elérik a tényleges kiadási szinteket, a 
költségcsökkentésre tett erőfeszítések elérik céljaikat, így gazdálkodásunk az elkövetkező öt 
évben fenntartható és működő lehet. Fontos szem előtt tartani, hogy ne legyenek felelsleges, 
nem elsősorban a kötelezően teljesítendő feladatokhoz kapcsolódó kiadások és minden 
önkormányzati intézmény saját gazdálkodásával segítse a település költségvetésének 
egyensúlyban tartását. Az egyes feladatokra elkülönített saját források, a saját bevételek 
terhére teljesítendő kifizetések minimalizása, míg a maradványértékeken való fejlesztések 
elősegítése az elsődleges cél. Lehetőség szerint a közhatalmi bevételek maximalizálása, a 
pályázati források bevonása és ezáltal a vagyongyarapodás előtérbe helyezése a cél, azáltal, 
hogy a kiadási oldal a megfelelő színvonalú szolgáltatások, alapfeladatok teljesítése mellett a 
lehetőségekhez képest minimalizálódjanak.  

A költségvetési egyensúlyt fenntartva az elkövetkező időszakban is a közel 400 millió forintos 
költségvetéssel kell kalkulálni, amely az intézmények vonatkozásában már nem tartalmazza az 
általános iskola költségvetését. 

Költségvetési kitekintő	 	  

A vagyon csökkentése és szándékos elidegenítése csak és kizárólag “ultima ratio” jelleggel 
vetődhet fel, egyebekben a vagyongazdálkodási jogszabályok és a jó gazda gondossága 
jellemezze az Önkormányzatot az elkövetkező években. Az egyes vagyonelemek állagának 
megóvása, lehetőségkhez képest fejlesztése és felújítása, továbbá a jogi és pénzügyi keretek 
közötti hasznosítása és használatba adása az elsődleges cél. 

Az önkormányzat törzsvagyona a nemzeti vagyon azon része, amely közvetlenül a kötelező 
önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, s amely 

Bevételek (MFt) 2015 2016 2017 2018 2019

Adóbevételek 14,8 14,2 13 12,5 12

Mérlegfőösszeg 526 390 380 350 340
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a) a nemzeti vagyonról szóló NV. tv. 5. § (3) bekezdése értelmében kizárólagos tulajdonát 
képező nemzeti vagyonba tartozik, 

b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon 

(forgalomképtelen törzsvagyon) 

c) korlátozottan forgalomképes vagyonelemek. 

Törzsvagyon részét képező önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
nemzeti vagyon 

1.) Közutak, terek, parkok és műtárgyaik 

2) Vízelvezető árkok és csatornák:  

3.) Külterületi utak (földutak, zártkerti utak) 

4.) Külterületi árok, csatorna, töltés. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon  

1. Községháza Báránd, Kossuth tér 1. 

2. Köztemető 

3. Szeméttelep 

4. Köztéri műalkotások (szobrok, emlékművek) 

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok: 

1.) Középületek  

2.) Intézmények 

3) Egyéb ingatlan  

Mindezen vagyonelemek megtartása, felújítása vagy karbantartása és elidegenítési tilalma az 
elsődleges. Az egyéb ingatlanok esetében a közel 17 hektárnyi termőföld ésszerű keretek 
közötti - közmunkaprogramok -  felhasználása és  saját hasznosítása elsődleges. Az eddig 
elhanyagolt intézmények és vagyonelemek felújítása a ciklus végére kitűzött és elérendő cél. 
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2) Településfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés 

A településfejlesztés területén több olyan jellegű fejlesztés szükséges, - nemcsak az elkövetkező öt 
évben, hanem hosszútávon is- mely alkalmas arra, hogy a gazdasági szféra egyéb szereplői -
vállalkozások, aktív civil szervezetek, nonprofit társaságok -  számukra megfelelő gazdasági és 
infrastruktúrális környezetet találjanak Báránd településen, érdemes és értékes legyen 
számukra a befektetés. 

Mindez nem csak a fejlesztések és beruházások révén kell, hogy megvalósuljon, hanem 
átgondolt adópolitikával és különböző kedvezmények biztosításával, a településrendezési terv 
felülvizsgálatával és az Önkormányzat vállalkozói szférával való szoros együttműködésével. 

Az infrastruktúra fejlesztése az elmúlt években jelentős változásokon ment át, hiszen kiépült a 
szennyvízcsatorna hálózat, fejlesztés alá került az ivóvízhálózat és a szeméttelep is 
rekultiválásra került. Ivíztitsztító konténer került elhelyezésre a településen, amely a határérték 
alatti, uniós szabályok szerinti összetevőkből álló, egészséges ivóvízet biztosítja a lakosság 
számára átmenetileg. Mindezek azonban további fejlesztéseket igényelnek, hiszen a vezetékes 
hálózatok teljeskörű felújítása indokolt, míg a kisegítő infrastruktúra, a vonalas létesítmények 
és a közúti megközelíthetőség, mind a vállalkozások betelepülésének esélyeit növelik. 
Rendelkezünk iparterülettel is, azonban ezek számának bővítése hosszútávon indokolttá válik. 

Településrendezési terv 

A település településrendezési terve 2008. évben létesült és lett kialakítva, amely azóta 
folyamatosan változtatást igényelne, azonban ennek költségvonzata meglehetősen magas. 
Azonban öt évente szükséges a felülvizsgálat elvégzése, így ennek a ciklus során meg kell 
valósulnia, a megfelelő anyagi vonzat biztosítása mellett. 

Az Önkormányzat településrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, 
amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.  

A Képviselő-testület feladata, hogy: 
• 	 biztosítsa a rendezési terv és a településfejlesztési célok harmonizációját, 
• 	 lépéseket tegyen a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. 
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Mind a településrendezési terv, mind a  településfejlesztés egyik fontos feladata, hogy az a 
település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a 
biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg 
a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. A településen a nyilvánosság 
tájékoztatására kiemelt ügyekben lakossági fórumot szervezünk, illetve folyamatosan 
tájékozatunk a helyi médiákon (pl. honlap, facebook) keresztül. 

A településfejlesztés egyik sarkallatos pontja a helyi közutak kiépítése és a meglévő 
közúthálózat karbantartása. A 2014-2020 -as fejlesztési ciklus fejlesztési forrásai közül a helyi, 
önkormányzati közutak építésére előreláthatólag csak kevés forrás fog rendelkezésre állni, 
hiszen a nagy közútépítések a 2007-2014-es ciklus elején lecsengtek. Mindazonáltal a 
kormány kiemelt céljai közé tartozik a közúthálózat fejlesztése, ezáltal az esetleges állami 
források biztosítása is ezen területen elképzelhető. A település közúthálózata elhanyagolt és 
alulaszfaltozott, így ezen a területen van még hova továbbfejlődni.  

A Területi Operatív Programok (továbbiakban: TOP) lehetőséget teremtenek a munkahelyek 
megközelítését szolgáló közutak kiépítéséhez és fejlesztéséhez, így ezen pályázatok keretében a 
települési vállalkozások közelében és az odavezető utak kiépítése válik indokolttá. 
Az Önkormányzat az állami normatívából, a közfoglalkoztatás nyújította lehetőségekből éves 
szinten közel 5 millió forintot tud közútfejlesztésre fordítani. Ezen összegből elsősorban a szórt 
útalapok készítése finanszírozható, továbbá a járdák felújítása és kivitelezése megoldható. Cél 
a ciklus végére a teljes járdahálózat felújítása, továbbá minden alap nélküli utca legalább szórt 
alappal való ellátása. Különösen indokolt ez a szennyvízberuházást követően, hiszen minden 
utca állapota a kivitelezést követően jelentősen romlott. A meglévő úthálózat karbantartása, a 
kátyúzás is folyamatos kell, hogy legyen és éves szinten bizonyos forrást erre is el kell 
különíteni. 

Összegezésként megállapítható tehát, hogy a községben az aszfaltozott utak a közutak  41 %-
át teszik ki, a kaviccsal szórt utak az összes útszakasz 6%-a, és az összes közút 52,6%-a földút. 
A számadatok önmagukért beszélnek, a község infrastuktúrája lényegesen eltér az országos 
szinttől, de ami a legfontosabb, a település lakosságának a minimum igényét sem elégíti ki.  
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Báránd belterületén elhelyezkedő közutak

Utcanév közút 
hossza 

összesen

aszfaltozot
t

szórt föld

Ady utca 252 m 0 0 252

Akácfa utca 331 m 0 0 331 m

Arany János utca 1208 m 0 344 m 864 m

Árpád utca 323 m 0 0 135 m

Bajcsy -Zsilinszky utca 938 m 0 938 m 0

Báthori utca 309 m 0 0 309 m

Béke utca 265 m 150 m 115 m 0

Bethlen utca 303 m 0 0 303 m

Bocskai utca 690 m 0 0 690 m

Dózsa György utca 556 m 556 m 0 0

Honvéd utca 129 m 0 0 129 m

Hunyadi út 1424 m 1043 m 0 381 m

József  A. utca 550 m 0 0 550 m

Kinizsi utca 493 m 0 0 493 m

Kölcsey út 773 m 773 m 0 0

Mátyás utca 501 m 0 501 m 0

Nagy Lajos utca 1470 m 1470 m 0 0

Nagy Sándor utca 410 m 0 0 410 m

Pacsirta utca 328 m 0 0 328 m

Petőfi utca 606 m 606 m 0 0

Raffay utca 219m 0 0 219 m

Rákóczi utca 1086 m 1086 m 0 0

Róna utca 467 m 0 467 m 0

Sport utca 424 m 0 424 m 0

Szabadság utca 1906 m 1361 m 0 545 m

Széchenyi utca 1412 m 0 0 1412 m

Szélmalom utca 321 m 0 0 321 m

Sziget utca 439 m 439 m 0 0

Táncsics utca 442 m 0 442 m 0

Úttörő utca 192 m 0 0 192 m

Vasút utca 1257 m 677 m 0 580 m

Vörösmarty utca Magyar Állam tulajdonában, teljes hossz aszfaltozott

Kossuth utca Magyar Állam tulajdonában, teljes hossz aszfaltozott



A fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges mértékű anyagi eszközökkel nem 
rendelkezik Önkormányzatunk, ezért a településfejlesztési elképzeléseink fontos eszköze a 
pályázati tevékenység. 

A sikeres pályázatok érdekében: 

• felelősöket kell kijelölni az Önkormányzat különböző szintű, jellegű pályázatok 
figyelemmel kisérésére, 

• tervezési és megvalósítási folyamatok figyelemmel kísérése és elkészítése, 
• ki kell alakítani és működtetni kell azt a rendszert, mely segíti a lakosság, valamint 

szervezetek és vállalkozók pályázati forrásokhoz való hozzájutását. 

A közműhálózat fejlesztésére a 2014- 2020 időszakban a KEHOP (Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program) forrás szolgálhat alapul a fejlesztési elképzelések 
megvalósítására.  

Ezen fejlesztési elképzelések:  
• ivóvízhálózat teljeskörű felújítása, a hálózat csőrendszerének teljes cseréje 
• a belvízelvezető hálózat fejlesztése és a belterületi vízelvezető hálózat teljes felújítása 

Az infrastruktuális fejlesztések, a meglévő kihasználatlan, leromlott állagú épületek felújítása 
és tartalommal való megtöltése is az elkövetkező ciklus feladata, figyelemmel arra, hogy az 
Önkormányzat a jó gazda gondosságával köteles eljárni a vagyonát illetően. Nemcsak a 
felújítások, a korszerűsítések, hanem az energetikai fejlesztések is jelentős szerepet kell, hogy 
játszanak a település életében, hiszen az energiaárak és az energiakiszolgáltatottság 
csökkentése is fontos feladat. 

Kitűzött infrastruktúrális célok: 

- Közös Önkormányzati Hivatal, Óvoda és Piaccsarnok épületének napelemekkel való 
felszerelése 

- Az Önkormányzat további intézményeinek energetikai korszerűsítése: Iskola, TÁMASZ, 
Polgárőrség épülete, Védőnői szolgálat, Tésztaüzem, régi művelődési Ház 

- Közös Önkormányzati Hivatal komplex akadálymentesítése és bővítése 
- Régi művelődési ház komplett felújítása és oktatási ingatlanná alakítása 
- Új tornaterem felépítése a nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztő program keretein 

belül 
- Önkormányzat konyhájának teljeskörű felújítása 
- Az Önkormányzat balatongyöröki táborának felújítása 
- Közpark s köztér falu rehabilitációs felújítása 
- Mozi rekreációs központtá alakítása 
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- Régi óvoda épületének idősek otthonává alakítása 
- TÁMASZ szolgáltatásainak bővítése 
- Önkormányzati lakások, lakóépületek szociális bérlakássá alakítása 

3) Munkahelyteremtés 

Bár az Önkormányzat elsődleges feladatai között nem a munkahelyteremtés és a 
munkahelyek létesítése állt, az elmúlt évek bizonyították, hogy a foglalkoztatás terén is 
elsődleges szerepet kell, hogy az Önkormányzat betöltsön, tekintettel arra, hogy a 
munkanélküliek száma “magas” a településen. (Az országos adatokat figyelembe véve azonban 
megállapítható, hogy nem kiemelkedően magas, hanem országos átlag szerint alakul.) 

Az Önkormányzat tehát minden eszközt megragad, hogy a munkanélküliséget csökkentse, a 
településen élők megélhetéséhez hozzájáruljon.  

Cél: minden lehetséges megoldás felkutatása a munkanélküliség csökkentésére. 

• helyi vállalkozások segítése a fejlesztési elképzeléseik megvalósítása és a foglalkoztatás 
megtartása, esetleges növelése érdekében 

• a település lakóinak szemléletformálása, hogy a foglalkoztatást vállaló vállalkozási formákat 
és szervezeteket elfogadják és ne elítéljék 

• a munkavállalók segítése a munkaerőpiacon való helytállást illetően (pl. képzések, bölcsőde) 

• Önkormányzat intézményrendszerén keresztül a meglévő munkahelyeket fenntartja, 
lehetőség szerint bővíti 

• különböző közfoglalkoztatási programok megvalósítása, értékteremtő közfoglalkoztatás 
fenntartása és fejlesztése 

• vállalkozások számára a település vonzóvá tétele, kedvezmények és adópolitikai intézkedések  
meghozatala 

Tovább szeretnénk fejleszteni és bővíteni a foglalkoztatottságot a településen, az általunk 
megkezdett módon. A feldolgozás területén megalkotott, egymásra épülő feldolgozó 
rendszer továbbfejlesztése a megélhetést biztosító munkahelyek számának 
növelését jelentik, nem csak idény jelleggel, hanem hosszú távon, éves szinten. A 
Tésztaüzem jelenlegi kapacitásainak további növelése, a termékek körének bővítése 
egy újabb termelési szint bevonásával, további munkahelyeket létesíthet. Ezt az úgynevezett 
GINOP –Gazaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program-  források kihasználásával, további 
értékteremtő ötletek megvalósításával tervezhetjük. 
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Tekintettel arra, hogy az Európai Uniós források 60 %-a gazdaság élénkítésre és fejlesztésre 
irányulnak, minden segítséget meg kívánunk adni településünk vállalkozóinak, hogy 
lehetőségeikhez képest pályázzanak, kapacitást bővítsenek, hogy ezzel is további 
munkahelyeket teremtsenek, s ezáltal fokozzák a településünk termelő erejét. Tovább kell 
erősítenünk a helyi vállalkozókat, cégeket, hogy a megvalósításra kerülő projektekben még 
több szerepet vállalhassanak, ezáltal is foglalkoztassanak, helyi kedvezményekkel 
előnyösebb helyzetbe kerüljenek. 

A közmunka program várható átalakítása is fontos feladat elé állítja településünket. Cél, a 
kormányzati elképzelésekkel összhangban a teljes foglalkoztatás, hogy a községünk 
vonatkozásában továbbra is mindenkinek legyen lehetősége munkát vállalni, amennyiben akar 
is dolgozni, ne csak idény jelleggel, hanem télen–nyáron, hosszú távon. A mai napon is 
megállapíthatjuk, hogy közel 100 %-os a foglalkoztatás a településen. 

Közfoglalkoztatási koncepció 

Cél, hogy a közfoglalkoztatottak előbb- utóbb az elsődleges munkaerőpiacon is megállják a 
helyüket, lehetőséget kell adni, hogy a közfoglalkoztatásból kikerülve “rendes” munkaviszonyt 
és piaci foglalkoztatást biztosítsunk neik. 
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A kormány elképzeléseit szem előtt tartva Szociális Szövetkezetet kell létrehoznunk, illetve 
kialakítanunk, az önállátás által tovább bővítenünk kapacitásainkat, s a közmunka programok 
értékeinek piacot teremtve a munkahelyeket megtartani. Az értékes közmunkaprogramok 
piacra jutását is előtérbe hozni és további lehetőségeket kell teremteni. 

Együttműködéseket kell kialakítani a helyi foglalkoztatókkal és meg kell találni a lehetőséget 
az általuk foglalkoztatottak munkahelyének megtartására, a továbbfoglalkoztatásuk 
feltételeinek megtartására, az idényjellegű munkák kiszélesítésére és a foglalkoztatók köének 
bővítésére. 

A pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell aknázni, a gazdaság élénkítő pályázatokat és 
lehetőségeket meg kell ragadni. 

Helyi termelői kapacitásokat le kell kötni, az őstermelőket a termelői és feldolgozói körbe be 
kell vonni. 

Az egyes pályázati lehetőségekt figyelembe véve, továbbá a piacon lévő foglalkoztatókat is 
megkeresve a lehetőséget biztosítani szükséges a rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők 
számára is. 

A feldolgozó ipar területén további fejlesztések, a megllévő kapacitások bővítése indokolt.  

A meglévő kapacitások az elmúlt években az alábbi bevételeket és megtakarításokat 
jelentették az Önkormányzat számára: 

• Önkormányzati konyha számára 2014. évben 1,8 Mft értékű zöldség és állati eredetű 
termék 

• Önkormányzat termék és terményértékesítésből származó bevétele éves szinten közel 1,5 -2 
Mft 

• útfelújítás és járdaépítés területén több millió forintos megtakarítás a meglévő járdák 
felújítására és a közúthálózat és csatornarendszer karbantartására 

• több millió - közel 70 millió - forintos eszközbeszerzés, melyre már évek óta nem volt példa 

• tüzelőanyag megtakarítás éves szinten közel 1- 1,5 Mft, figyelemmel arra, hogy brikettel és 
biomasszával fűtünk 
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4) Családtámogatás és fiatalok, idősek és szociálisan rászorulók 
támogatása és segítése 

A munkahelyteremtés mellett fontos a településen élő családok, a fiatalok és idősek, valamint a 
szociálisan rászorulók támogatása.  

Mindezeknek az Önkormányzat Képviselő-testülete számára elsődlegesnek kell lennie, 
minden társadalmi réteg számára a lehetőségeket biztosítania kell. 

Az érintett társadalmi csoportok számára megvalósítandó cél: 

-	 adósságrendezési eljárás bevezetése az átmenetileg pénzügyi nehézségekbe 
ütköző családoknál 

-	 a szociális célű tűzifa támogatás kiszélesítése, a brikett készítés által a téli tüzelőhöz 
való hozzájutás támogatása 

-	 a gyógyszerkártya és a méltányossági közgyógyellátás jogosultsági 
feltételeinek bővítése 

-	 az idősek, egyedül élők és rászorultak számára a kész tervekkel és együttműködésekkel 
rendelkező benntlakásos idősek otthonának felépítése  

-	 forrásokhoz igazodó életkörülmények javítását szolgáló támogatások 

-	 idősek jóleti szervezeteinek pályázati forrásokból történő fejlesztése /nappali 
ellátást biztosító hely létrehozása, közösségi tér kialakítása/ 

-	 időseinkkel szociális párbeszéd kialakítása, kultúrális programok szervezése, idős 
napjaikhoz segítségnyújtás megszervezése 

-	 rászorult időseink étkezéséhez való hozzájárulás Önkormányzati támogatása 

-	 fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása  

-	 kultúrális és szórakoztató programok /klubok stb. / szervezése, Ifjúsági Ház 
létrehozása  

-	 családi kedvezmények bevezetése szociális területen  

-	 iskolakezdést segítő vásárlási utalványok bevezetése 
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-	 bárándi babacsomag bevezetése /újszülöttek támogatása/ 

-	 fiatalok számára további képzések szervezése /nyelvképzés a diplomához/ 

-	 kedvezményes és pályazati forrásból finanszírozott üdülések fiatalok és 
családok számára  

-	 nyári g yer mekétkeztetés é s kedvezmények beveze té se az 
gyermekétkeztetésben 

A ciklus végéig a fentebb hivatkozott célkitűzések megvalósítása indokolt és elérendő, melyek 
egy része a szociális ellátórendszer átalakításával már bevezetésre is került. Ezek fenntartása és 
finomhangolása a ciklus végéig történik. 

Az Önkormányzat fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló 
megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának.  
 
A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: 
−	 a Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi jogszabályváltozások 

miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó 
rendeletét, valamint  

−	 évente egy alkalommal beszámoltatja a szociális alapellátást végző intézményt 
tevékenységéről.  

−	 települési munkaerő piaci- és értékrend közvetítő stratégia kialakítása: a településen 
mélyszegénységben élő, a munkaerőpiacról kiszorult, alacsonyan képzett lakosok 
felzárkóztatási lehetőségek kialakítása, mely elősegítheti a kialakult ellentétek feloldását 
is  

−	 kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat.  

A szociális rendszer 2015-ben lényegesen átalakult és átalakul, hiszen bizonyos feladatok 
önkormányzati szintről a járási hivatalok hatáskörébe kerülnek/kerültek, illetve a segélyezési 
formák teljes mértékben átalakultak. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény alapjaiban változott 2015. március 01. napjával, azáltal, hogy az 
Önkormányzat hatáskörébe delegálta a szociális juttatások megállapítását, illetve a teljes 
szociális ellátás koordinálását az úgynevezett települési támogatás bevezetésével. A 
költségvetési források a jelenlegi szociális feladatok ellátsához adottak, illetve jelenleg 
biztosítottak.  

Az egyes ellátások várható alakulása előreláthatólag a cilkus végéig azonos mértékű, így 
minden évben azonos előirányzattal tervezhető.  
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A rendszer átalakításakor, a helyi szabályok megalkotásakor elsődlegesen az érintett 
társadalmi csoportok érdekeit és az Önkormányzat anyagi lehetőségeit szükséges figyelmbe 
venni.  

Óriási problémát okoz a település számára az elvándorlás, hogy a fiatalok, akik helyben a 
munkalehetőségek hiánya miatt nem találják meg boldogulásukat elköltöznek. Az elmúlt 
években elkezdődött a helyi fiatalok helyben tartásának, a munkehellyel rendelkezők 
segítésének kezelése. Lehetőséget kínált az Önkormányzat és a közreműködő intézményi, civil 
szervezeti kör, hogy munkahelyeket találjanak és helyben dolgozhassank, még ha nem is 
szakmunkát, hiszen képzettséggel, legalábbis piacképes képzettséggel csak kevesen 
rendelkeznek. Munkahelyek létesítését és a fiatalaok folyamatos képzését, segítését szem előtt 
kell tartanunk. Ugyanakkor fontos, hogy az életkörülményeiket is folyamatosan javítsuk és a 
formáljuk. Ilyenek a családok számára a kikapcsolódási lehetőségek, szabadidős programok 
biztosítása, a bölcsőde létrehozása és további fejlesztése, a játszótér és kondipark kialakítása. A 
köztereink és parkjaink felújítása, vérfrissítése, hogy minden korosztály megtalálja benne 
magának a megfelelő helyet. 

Kedvezményeket kell biztosítani az itt élők számára, a fiatal házások számára az első lakáshoz 
való jutás okán, vagy az átmeneti fizetési nehézségekbe ütköző családok esetén a 
segítségnyújtás (adósságkezelés) és a különböző, szélesebb körű ellátásokhoz való hozzájutás 
biztosítása. 

Helyi kultúrális élteben való aktív szerepvállalásuk elősegítése, hogy ne csak a mindannapi 
életben, vagy a szürke hétköznapokban állandósuljanak, hanem lehetőleg a közzösségépítés 
folyamatába is bekapcsolódjanak. 

GAZDASÁGI PROGRAM !29



5) Adópolitika 
Az Önkormányzat adópolitikai döntései alapvetően meghatározzák a településképet. Hiszen a 
kedvező adópolitika, a lakosok számára minél alacsonyabb terhek teszik vonzóvá a települést 
az itt élők számára, illetve esetlegesen az ide érkezők számámra is. Nem is beszélve a 
vállalkozásokról, melyek napjainkban egyre inkább függenek az adópolitikai 
kedvezményektől, az egyes adónemek mértékétől. 

Az időről -időre gyarapodó önkormányzati kötelezettségek, a kötelező feladatok ellátásának 
finanszírozási hiánya megköveteli azonban a település vezetőitől, hogy felelősségteljes, 
ugynakkor a lakosok érdekeit szolgáló döntések szülessenek. A helyi adók vonatkozásában az 
iparűzési adó és kommunális adó, ami kiemelendő, hiszen ezen bevételek jelenleg is a 
kötelezően ellátandó feladataink - óvodai ellátás, szociális alapellátások biztosítása - finanszírozására 
fordítódnak, így sajnos a fejlesztések forrásai igencsak korlátozottak. Az egyes szakfeladatokra 
fordított összegek minimálisak.  

Mindazonáltal a lakosság teherbíró erejét is figyelembe véve, csak különlegesen idokolt 
esetben válllaható és teljesíthető plussz adóterhek kivetése. A környező települések a 
forráscsökkentések és feladatátalakítások okán már vezettek be többletterheket. Cél, hogy 
Bárándon a jelenlegi adóterheken kívül más adónemek ne kerüljenek bevezésre és a meglévő 
terhek mértékei is csak kivételesesn idokolt esetben legyenek emelve. 

Az adóvebételek alakulása mindkét adónemben lényegében stagnál - lsd. korábbi táblázat- évek 
óta nem került emelésre, sőt a gépjármű adóbevételek 60 %-a 2013. év elejével állami 
bevételnek minősülnek, így lényegében ezen saját forrás is csökkent. 

Az adóbevételek növelése érdekében figyelmet kell fordítani arra, hogy  

- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan figyelemmel kell 
kísérni az adóalanyi kör adó bejelentési kötelezettségének teljesítését, 

-kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralékok mielőbbi beszedését, 

-az adózók fizetési morálja javulása érdekében rendszeresen tájékozódni kell az 
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó-
végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről. 

Fontos, hogy a végrehajtások figyelemmel kísérése, valamint az elmaradások behajtása 
naprakész, mindenkor pontos és alapos legyen, hiszen enélkül az adórendszer egyenetlenségei 
kiütköznek, a tartozók egy idő után hátralékaik rendezésére képtelenné válnak. Az elmúlt 
közel három év bizonyítja, hogy az adóvégrehajtások eredményesek, “jelentős” bevételi forrást 
jelentenek. 
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6) Közszolgáltatások, közigazgatás 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltak 
szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsálóirtás); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása; 
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
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Ezen feladatok ellátása tehát nemcsak elsődleges, hanem kötelező is. Mindezen 
szolgátatásokat tehát az önkormányzatnak biztosítania kell és a szükséges mértékig 
finanszíroznia is. Ezen szolgáltatások ellátásához az állam feladatfinanszírozás keretében 
támogatást nyújt, azonban sok feladat esetében a finanszírozás és a tényleges kiadás nem fedi 
le egymást. Ezért az Önkormányzatnak saját bevételei -adóbevételei - terhére sok esetben 
alapfeladatellátást szükséges finanszíroznia. 

Báránd településüzemeltetési politikájának célkitűzései a következők: 
−	 Az Önkormányzat a közszolgáltatások biztosítása és színvonalának emelése 

vonatkozásában meghatározottakat a lehető legmegfelelőbb szolgáltatóval végezze, 
figyelembe véve: 

1.	 a gazdaságosság, 
2.	 a hatékonyság, 
3.	 az eredményesség követelményeit. 

−	 A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási  és operatív feladatait a 
Közös Önkormányzati Hivatal és a polgármester együttesen végezze, ezzel biztosítva 
azt, hogy a feladatok ellátása átlátható, összehangolható, szükség esetén átszervezhető 
legyen. 

−	 A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel 
kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele 
szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában. A növekvő 
költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó közfeladatok esetében 
rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás biztosítása más szolgáltatóval, 
illetve más módon nem lehetséges-e. 

−	 A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a 
likviditás folyamatos figyelemmel kisérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges 
pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének 
lehetőségét előre kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás és forrásallokáció 
végrehajtható legyen. 

−	 A településüzemeltetés során kiemelt feladat, hogy olyan térítési díj, illetve az 
ellenszolgáltatásért biztosított közszolgáltatásokért olyan ellenérték kerüljön 
megállapításra, amely igazodik a felmerült költségekhez. 

−	 Vizsgálni kell az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és egyéb hasznosítható 
ingó eszközök kihasználtságát. Tervet kell készíteni a kihasználtság növelésére. 
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I. A településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 
való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása) tehát az 
alapfeladatok ellátása terén az Önkrományzat az alábbi célokat határozza meg: 

a) köztemetők kialakítása és fenntartása  

Az Önkormányzat a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatait a Püspökladányi 
Városüzemeltető Kft.- vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján láttatja el. A temetkezés 
rendjét a 10/2007. (V.23.) számú önkormányzati rendelet szabályozza. 

A temetőben az elmúlt években a ravatalozó környezetének felújítása megtörtént. További 
fejlesztési cél: 

- a ravatalozó ingóságainak megújítása 
- úrnafal kialakítása 
- a köztemető útjainak felújítása /gyalogút, közút/  
- köztemető előtti parkoló kiépítése 
- a veszélyes útkanyarulthoz tartozó sáv lezárása 
- a temető kerítésének megújítása 
- a közbinztonság fokozása /kamera kiépítése, lezárás/ 

b) közvilágítás 

Az Önkormányzat célja, hogy a települési energiaszolgáltatás minél takarékosabban 
valósuljon meg. Ennek érdekében felül kell vizsgálni a jelenlegi szolgáltatóval kötött 
megállapodást annak érdekében, hogy a legkedvezőbb áron tudjuk ezt a feladatunkat 
elláttatni.  

Fejlesztési cél:  
- energiatakarékos izzók beszerelése 
- még közvilágítással nem ellátott területek közműveítése 

c) helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása 

A közútkezeléssel összefüggésben fontos cél, hogy az Önkormányzat: 
−	 lépést tegyen annak érdekében, hogy az utak állaga ne romoljon, illetve 

lehetőségekhez képest új utakat építsen, 
−	 figyelemmel kísérje azokat a tényezőket, melyek az utak állapotában kárt okoznak,  
−	 hatékony eszközöket dolgozzon ki annak érdekében, hogy egyes utakat csak az arra 

feljogosítottak használják. 
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−	 fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztántartására. 
−	 gondoskodni kell az utak menti tájékoztató táblák, és egyéb forgalomszabályozó 

tárgyak, jelek elhelyezéséről. 

d) közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása 

A közparkok, közterületek tisztántartását jelenleg az önkormányzat látja el nagymértékben 
támaszkodva a közmunkaprogramban biztosított humánerőforrásra és eszközökre. A 
közmunkaprogram folyamatos változásai azonban mindenképp szükségessé teszik, hogy 
találjunk egy olyan megoldást, ami az állandóságot és a tervezhetőséget képviseli ebben a 
jelenleg kissé bizonytalan rendszerben. 

Az Önkormányzat célkitűzései: 

- minél több zöldfelület kialakítása, amely illeszkedik a településképbe és alkalmas a 
rekreációra 

- a meglévő közpark részleges felújítása 
- a meglévő játszótér bővítése 
- település lakosainak “rábírása” saját környezetük rendben tartására 

e) gépjárművek parkolásának biztosítása 

A település központjában a parkolók száma a jelenlegi igényeket kielégíti, azonban a kultúrált 
parkolási lehetőségek biztosítása érdekében szükséges ezek bővítése. 

f) közigazgatás fejlesztése 

A település közigazgatásának fejlesztése a közszolgáltatások hozzáféréséhez való hozzájutások 
színvonalának emelését jelenti, mind infrastruktúlási, mind humán, mind pedig egyéb 
oldalon.  

Az infrastruktúrális fejlesztési cél: 

- a Közös Önkormányzati Hivatal épületének akadálymentesítése és energiahatékonysági 
fejlesztése, 

- a meglévő udvar további fejlesztése, biztonsági fejlesztése, 

- a feladatellátás eszközeinek fejelsztése és felújítása /informatikai és egyéb fejlesztések/. 

A közigazgatás egyéb területein pedig: 

- ügyfélközpontú és ügyfélbarát közigazgatás kiépítése, az ügyfelek elégedettségének fokozása 

- teljesítménytől függő, “objektív” teljesítményértékelési rendszer kiépítése 

- szakmai felkészültség és naprakészség fokozása, képzések szervezése. 
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II. A közterületek, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezését illetően az alábbiak kerülnek meghatározásra: 

Terveink szerint a közeljövőben sem új intézményt, sem új közterületet nem kívánunk 
kialakítani, így előreláthatólag e feladattal további teendőnk nincs. A törvényi 
kötelezettségünknek az Úttörő utca átnevezésével eleget teszünk, egyéb teendők ezen a 
területen nincs. 

III. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatások 

Az Önkormányzat a Gazdasági Program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a 
következő módon biztosítja: 
−	 fenntartja: 

 a háziorvosi ellátást (Vörösmarty utca 26. szám alatti rendelőben) 
 védőnői ellátást (Vörösmarty utca 21. szám alatt lévő védőnői szolgálatnál) 
 fogászati ellátást (Vörösmarty utca 26. szám alatt lévő rendelőben) 
 ügyeleti ellátást (Vörösmarty utca 26. szám alatt lévő rendelőben) 

−	 Az általános egészségügyi helyzet javítása érdekében kezdeményezi az egészségügyi, 
higiéniai szempontból nem megfelelő ingatlanok felkutatását, és a helyzet javítására 
vonatkozó programok kidolgozását, majd megvalósítását. 

−	 A közterületeken és az önkormányzati területeken saját erőből gondoskodik a 
parlagfű-mentesítésről. 

−	 Anyagi lehetőségeihez mérten támogatja, illetve bonyolítja a lakosság különböző 
típusú szűrővizsgálatokon való részvételét. 

Az Önkormányzat az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a 
következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 
színvonalának emelése érdekében: 
−	 a Képviselő-testület, a Közös Önkormányzati Hivatal és az egészségügyi, szociális 

ellátást végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az 
egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében, 

−	 támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe 
került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre 
irányulnak, 

−	 ellenőrzi, hogy  
- a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak az arra 

kijelölt helyen lehessen, 
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- kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drog 
fogyasztás ártalmaira irányuló programok. 

Infrastruktúrális és egyéb fejlesztésként: 

- az orvosi rendelők állagának megóvása és felújítása /fűtésrendszer, energetikai fejlesztés/ 

- védőnői szolgálat energetikai fejlesztése és eszközeinek megújítása 

- orvosi rendelők előtti parkoló kialakítása, környezetének rendezése 

- biztonságos és kiszámítható ellátás biztosítása. 

IV. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának 
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás) 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az 
Önkormányzat: 
−	 kötelezően gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a 

Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által, 
−	 biztosítja a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, 
−	 évente legalább egy alkalommal megszervezi a lomtalanítást, 
−	 közterületeken hulladékgyűjtő edényeket biztosít, gondoskodik azok rendszeres 

ürítéséről, 
−	 gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó 

eltakarításáról. 

Fejlesztési célok: 
−	 hulladékudvar kialakítása, a településen keletkező építési törmelék és zöldhulladék 

fogadása, majd újrahasznosítása érdekében 

V. Óvodai ellátás 

Az óvoda épülete 2010- ben került felújításra, így az infrastruktúra jelenleg korszerű és 
biztosított. Az elöregedő településszerkezet azonban indokolja, hogy lényegi változások 
következzenek be az óvodai ellátás területén, figyelemmel arra, hogy az óvodások száma 
évről- évre csökken. A jelenlegi négy csoport fenntartása a csökkenő létszám esetén nem lesz 
tartható és rentábilis, így a közeljövőben meg kell találni azt a működési módot, hogy a 
csökkenő gyermeklétszám után járó központi finanszírozás továbbra is fedezze az óvodai 
működés költségeit.   
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Fejlesztési elképzelések: 

- óvoda udavarának fejlesztése és eszközökkel való felszerelése 

- energetikai hatékonyság fejlesztése 

- parkoló kilakítása 

- szakmai kompetenciák fejlesztése. 

VI. Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 
a helyi közművelődési tevékenység támogatása 

A település kultúrális életének színtere a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár. A 
Művelődési Ház tevékenységét a közművelődés és a település kultúrális értékeinek és 
érdekeinek ellátása érdekében végzi. Civil kezdeményezések is kibontakozóban vannak az 
utóbbi években, melyek révén gazdagodik a település kultúrális eseményekkel. Ezen 
rendezvények és események továbbvitele, az anyagi erőforrásokhoz mért továbbfejlesztése 
indokolt.  

A közművelődéssel kapcsolatos feladatok:  

-önálló művelődésszervező és/vagy közösségi animátor alkalmazása foglalkoztatási 
programokon belül,  
- pályázati lehetőségek kihasználása,  
- bemutatkozási lehetőségek biztosítása (kiadványok, honlap stb.),  
- civil szervezetek bevonása, 
- időszakos kiadvány készítése a helyben zajló fontosabb eseményekről, mind a helyi lakosok, 

mind az ide érkező turisták jobb tájékoztatása céljából, 
- ismeretterjesztő előadássorozatok rendszeres tartása, 
- hagyományok őrzése, felújítása, néprajzi és tájvédelmi programok, őszi disznótoros/hal/liba 

fesztivál, programok.  
A képviselő-testület évente kidolgozott és elfogadott rendezvénynaptár alapján szervezi és 
bonyolítja a települési programokat kiemelt figyelemmel a kulturális, közművelődési 
lehetőségekre, fejlesztésekre és a közösségfejlesztésre.  

A Könyvtár működése évek óta biztosított, ellátottsága megfelelő. Éves szinten a 
lehetőségekhez mérten fejlesztett. 

Fejlesztési célként meghatározható: 

- mozgószínpad kiépítése 
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- rekraációs központ létrehozása /régi mozi épülete/ 

- energetikai fejlesztés a rezsiköltségek csökkentése érdekében. 

VII. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

A szociális törvény szerinti kötelező feladatait 2005-től önkormányzatunk társulás útján látja 
el. A társulás működteti a kabai központú Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központot, 
mely 2005. október 01. -től családsegítést, étkezetést, házi segítségnyújtást, gyermekjóléti 
szolgáltatást, gyermek napközbeni ellátását bölcsőde - 2014- től ténylegesen Báránd településen- lát 
el, 2006. január 01. napjától támogató szolgáltatást, 2006. november 30-tól nappali ellátást - 
idősek  klubját - közösségi ellátást (szenvedély- és pszichiátriai betegek), 2011. január 01. 
napjától jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást biztosít. 

Az Önkormányzat fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló 
megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának.  
A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: 
−	 a Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal – illetve központi 

jogszabályváltozások miatt szükség szerint – felülvizsgálja a helyi szociális ellátások 
rendszerét meghatározó rendeletét, valamint  

−	 évente egy alkalommal beszámoltatja a szociális alapellátást végző intézményt 
tevékenységéről.  

−	 települési munkaerő piaci- és értékrend közvetítő stratégia kialakítása: a településen 
mélyszegénységben élő, a munkaerőpiacról kiszorult, alacsonyan képzett lakosok 
felzárkóztatási lehetőségek kialakítása, mely elősegítheti a kialakult ellentétek feloldását 
is  

−	 kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat.  

Báránd Községi Önkormányzat fejlesztési tervei az elkövetkező ciklus vonatkozásában: 
- szenvedély és pszichiátriai betegek közösségi ellátása, hely kialakítása a meglévő szolgálati 

lakásban 
- idősek benntlakásos otthonának kialakítása a régi óvoda épületében 
- a létszám növelésével munkahelyek létrehozása 
- korszerű szállító jármű beszerzése, 
- energetikai fejlesztés. 
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VIII. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Az Önkormányzat jelenleg négy szolgálati lakással és egy üzlet bérleménnyel rendelkezik. 
A védőnői szolgálat mellett lévő szolgálati lakás a Belügyminisztérium részére fenntartott 
ingatlan, így annak hosszútávú hasznosítása bizonytalan. A többi szolgálati lakás pedig évek, 
évtizedek óta nem volt felújítva. Egy része jelenleg lakhatásra alkalmatlan. 

Cél:  
- meglévő ingatlanok felújítása 
- új bérlakások kialkítása 

IX. A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, 
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása 

Településünkön mindezidáig nem volt olyanra példa, hogy valaki tartósan hajléktalanná 
váljon és ezáltali kötelezettségünknek eleget kelljen tennünk. Viszont arra a közelmúltban is 
volt példa, hogy elemi kár miatt ideiglenesen hajléktalanná vált váltak bizonyos személyek és 
meg kellett oldani az elhelyezésüket. Jelenleg nincs hajléktalanok ideiglenes elhelyezésére 
alkalmas önkormányzati ingatlan. 

Fejlesztési cél: 
−	 Önkormányzati átmeneti szálláshelyek kialakítása 

X. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

A Képviselő-testület az épített- és természeti környezet védelme érdekében: 
−	áttekinti a védelmet igénylő vagy védelem alá vonandó építészeti, valamint  

természeti értékeket, 
−	szükség szerint módosítja a helyi védelemről szóló rendeletét,  
−	a helyi építészeti védelmet igénylő épületek esetében vizsgálja azok megóvásának  

lehetőségét. 

Az épített környezet védelme érdekében kitűzött célok: 
−	 a tulajdonosok segítése abban, hogy az épített környezet méltó védelmet 

kapjon, 
−	 önkormányzati ingatlanok felújítása. 

A természeti környezet védelme érdekében kitűzött célok: 
−	  helyi környezetvédelmi akciók indítása, illetve csatlakozás más szerv által 

hirdetett környezetvédelmi programokhoz, 
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−	 a helyi környezeti értékek megismertetése, népszerűsítés, a természeti 
értékekben rejlő turisztikai lehetőségek feltárása és kihasználása, 

−	 természeti értékekre felhívó jelzések, táblák készítése. 

Az esetleges víz okozta problémák kezelésére Önkormányzatunk rendelkezik vízkár-elhárítási 
tervvel, mely a jogszabályban meghatározott időnként aktualizálásra és hatóság általi 
ellenőrzésre kerül. A belterületi vízrendezésre az önkormányzat évente a közmunkaprogram 
keretében végez fenntartási munkálatokat, alakítja és formálja a belvízzel leginkább érintett 
területeket. Még mindig vannak azonban olyan belterületi szakaszok, ahol nem megoldott a 
vízelvezetés, illetve a külterületi csatornák karbantartását, felújítását is haladéktalanul meg kell 
kezdeni. 

Fejlesztési elképzelések: 
- a település egészét átfogó, belvízvédelmi csatornarendszer kialakítása 
- a vízelvezető árkok folyamatos karbantartása és felújítása, mind kül-, mind belterületen 
- vízgyűjtő árkok tisztítása és kotrása 

XI. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás 

A honvédelmi, polgári védelmi kötelezettségeink „nyugalmi” időszakban jellemzően a tervek 
aktualizálásból, gyakorlatok megtartásából, valamint a meglévő kapacitások felülvizsgálatából 
áll. A katasztrófavédelemmel a kapcsolattartás folyamatos, legtöbb esetben a Közös 
Önkormányzati Hivatal közbiztonsági referensén keresztül történik.  

Közfoglalkoztatás lehetőségeit szem előtt tartva, évek óta mintaprojekteket valósítunk meg a 
kormányzati elképzelésekkel összhangban. A mintaprogramok értékteremtő, lehetőség szerint 
piacképes áruk előállítását és hasznosítását, valamint értékesítését jelenti. Ezen programok a 
település álláskeresőinek közel 100 %-át felszívják, s biztosítanak számukra 
munkalehetőséget,s megélhetést. 

Fejlesztési célok meghatározása: 
- közmunkaprogram lehetőségeinek kiaknázása, teljes foglalkoztatás elérése 
- aktív, a településért tenni tudó polgári védelmi szolgálat létrehozása 
- preventív tevékenység végzése mind a katasztrófavédelmi, mind a polgári védelmi 

területeken 

XII. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok 

A helyi adóval és gazdaság szervezéssel kapcsolatos teendőkkel a program egyéb pontjai 
foglalkoznak. 
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A település “tranzit” jellege a turizmus területén is érvényesül, hiszen az átutazók ideiglenes 
ellátása, a Sárrét kincsire épülő vendégéjszakák száma évek óta hullámzik. Sokan 
próbálkoznak a falusi vendéglátás nyújtotta lehetőségekkel, azonban az elmúlt évek, a 
gazdasági válság időszaka nem igazán kedvezett a gazdaság ezen ágazatának.  
A turisztika azonabn azért is fontos ágazat, mert munkahelyteremtő és népességmegtartó 
képessége jelentős lehet. Így azontúl, hogy az Önkormányzat saját fejlesztéseket valósít meg e 
téren, a lakosságot is tájékoztatni és ösztönözni szükséges a különböző pályázati lehetőségek 
kihasználására . 

Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok: 
−	 A helyben megtalálható történelmi, kulturális, természeti, épített környezeti vonzerő 

minél egyszerűbb, nem erőszakos és minden elemében építő jellegű hasznosítási 
lehetőségeinek felmérése, tudatosítása mind a helyi lakosokban, mind a látogatókban, 
a helyi értéktár bizottság feladata pedig ezek rendszerezése. 

−	 Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a 
fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt 
jelentenek.  

−	 Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának módjait, 
például testvér települési kapcsolatok kialakítása révén. 

Fejlesztési elképzelések: 
- kerékpárút létrehozása a szomszédos településekkel 
- ifjúsági szálláshelyek kialakítása 
- a balatongyöröki üdülő többcélú fejlesztése. 

XIII. A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott 
termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás 
lehetőségét is 

A helyi termelők támogatása, a gazdaság vérkeringésébe való beintegrálása elsődleges célunk. 
A helyi őstermelők termékeinek piacra jutását minden tekintetben támogatnunk szükséges. A 
Tésztaüzem kialakítása is már ezen célok szellemében került megvalósításra. 
A régi óvoda és a mozi közötti területen egy helyi termelők számára nyitva álló termelői piac 
kialakítása indokolt. 

A piaci árusok elárusító helyeinek fejlesztése a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembe 
vételével. 
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XIV. Sport, ifjúsági ügyek 

A sportról szóló 2004. évi I. részletezi a helyi önkormányzatok feladatait, melyek különösen az 
alábbiak: 
−	 meghatározni a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodni annak 

megvalósításáról, 
−	 fenti célkitűzéssel összhangban együttműködni a helyi sportszervezetekkel, 

sportszövetségekkel, 
−	 fenntartani és működtetni a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
−	 megteremteni az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit, 
−	 a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítani az iskolai 

sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diák-sport egyesületek 
feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 

Mindezen célok megvalósítása érdekében átgondolni szükséges a helyi sportfejlesztési 
koncepcióban foglalt célok megvalósításának támogatása, mely jelenleg a Sport Egyesület 
keretein belül és az iskolai testnevelés által valósul meg a településen. Az elmúlt évek pályázati 
forrásainak köszönhetően kültéri kondipark kiépítése is megvalósult, amely ezen terület 
további céljait erősítette. 
A mindennapos mozgás kultúráját segítendő, a mindennapos testnevelést és a közösség 
érdekeit kiszolgáló új tornaterem építése a nemzeti infrastruktúra fejlesztő beruházások révén 
újabb lehetőséget teremt a sport és az ifjúsági ügyek fejlesztése területén. 

Az ifjúsági ügyek területén az ifjúságpolitika kialakítása, ifjúsági szervezetek létrehozása 
indokolt. A fiatalok közösségi színtereinek fejlesztése. 

Fejlesztési elképzelések: 
- Sport Egyesület támogatása 
- Sportlétesítmények fejlesztése /műfüves pálya, a meglévő félkész egyesületi ingatlan 

befejezése és tartalomma l való megtöltése/ 
- Rekortán pálya körülötti terület felújítása 
- További kondiparkok kialakítása  

XV. Nemzetiségi ügyek 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogainak érvényesülését. Az önkormányzat biztosítja a kisebbségek és civil 
szervezeteik részére a kulturális és sportlétesítmények használatát, illetve együttműködési 
megállapodásban rögzítette a közös feladatokat. 
Településünkön Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, amely elsősorban a roma 
lakosság ügyeinek segítésére létrejött szervezet. 
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XVI. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 
érdekében: 
−	 támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen 

programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél, 
−	 támogatja a polgárőrség működtetését (szorgalmazza a polgárőrszervezet aktív 

tevékenységét, helyet biztosít számukra, anyagilag támogatást nyújt részükre), 
−	 felhívja a Rendőrség figyelmét a tudomására jutott, a közbiztonságot veszélyeztető 

körülményekre, 
−	 a külterületek vagyonvédelmét mezőőri szolgálat fenntartásával segíti, 

Fejlesztési területek: 

- mezőőrség szervezetének bővítése 
- kamerarendszer kiépítése a településen a közbiztonság fokozására 
- polgárőr szervezet támogatása /pályázatok és egyéb/ 
- rendőrség munkájának segítése, támogatások nyújtása 

XVII. Hulladékgazdálkodás 

A település a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által, mind közszolgáltató által 
gondoskodik a településen keletkező hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról. A 
szolgáltatást az Önkormányzat társulási szinten biztosítja. A Társulás által az elmúlt évben 
sikerült rekultiválni a bárándi szeméttelepet. 
A szolgáltatás központi jellegét erősíti, hogy hatósági árszabás által és a rezsicsökkentés 
okán nincs ráhatása az Önkormányzatnak a szolgáltatás árára.  
A szolgáltatás jelentős károkat okoz a település útjainak állapotában, ezek mérséklése 
szükséges, ezért a szolgáltatás területi gyűjtőpontok kialakítását indokolja. 

A fejlesztési célok: 
- szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 
- hulladékudvar kialakítása 
- építési törmelék és zöldhulladék hasznosítás. 

XVIII. Viziközmű szolgáltatás 

Az Önkormányzat biztosítja szolgáltatókon keresztül az egészséges ivóvízellátás és 
szennyvízelvezetési szolgáltatásokat.  
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A település infrastruktúrája kiépített, amely a 2014. évben a szennyvíz kiépítésével vált 
teljessé. A vízműszolgáltatások üzemeltetője a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt., amely 2015. 
január 01. napjától szolgáltat a településen. 

Az ivóvízrendszer felújítás alatt áll  a Hajdú -Bihar Ivóvízminőség- javító projekt lévén, amely 
a települési ivóvízkutat megszünteti és távvezetéken szállítja majd a vizet Kabáról. A fejlesztés 
indoka: a település vízkészlete Bór és Arzén tartalmú, amely a jelenlegi hatályos 
jogszabályoknak és Uniós normáknak nem felel meg. 

A szennyvízhálózat kiépítése is társulási szinten (Kaba- Báránd- Tetétlen) közös megvalósításával 
jött létre. Jelenleg a projekt zárása és az üzemeltető kiválasztása, a vagyon átadása történik. 

Fejlesztési területek: 
- teljes ivóvízhálózat rekonstrukciója 
- szolgáltatás színvonalának emelése 

A települési kötelező feladatok ellátását biztosítani csak úgy lehet, ha megtaláljuk az 
egyensúlyt az egyes szakfeladatok közötti források elosztása és a költséghatékony, előirányzat 
szerinti gazdálkodás elvei között. A források allokációja természetesen függ a mindenkori 
állami költségvetéstől, a rendelkezésre álló pályázati forrásoktól, törekednünk kell azonban 
arra, hogy minden lehetőséget megragadva használjuk ki a fejlesztési programokat. 
Az új Uniós ciklus forrásai lehetőséget teremtenek nem csak országos, hanem az új 
elképzelések szerint megyei szinten is források lehívására. Ugyanakkor az adópolitikai 
intézkedéseknek is igazodnia kell a rövidebb és hosszabbtávú fejlesztésekhez, a biztonságos 
működés követelményeihez. 
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Összegezés 

A 2014-2019 közötti önkormányzati időszakban a felsorolt feladatokat szem előtt tartva a 
következő módon kell gazdálkodni: 

1.	 Az Önkormányzatnak maradéktalanul el kell látnia a kötelező feladatait. 
2.	 Meg kell őrizni és törekedni kell a gazdálkodás likviditási biztonságára. 
3.	 Meg kell teremteni a lehetőségét a folyamatos fejlesztéseknek, gazdálkodásunk, 

működésünk átgondolásával, szükséges változtatásaival. 
4.	 Az elkövetkező időszakra tervezett fejlesztéseket fontossági sorrendbe kell állítani, mely 

során a kiindulási alap azok támogatottsága a kistérségi, regionális, országos és Uniós 
fejlesztési tervekben.  

5.	 Meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy az önként vállalt feladataink közül minél 
többet ebben az időszakban is támogatni tudjunk, egyben át kell e feladatainkat 
tekinteni minden évben. 

6.	 Meg kell hozni azon döntéseket, amelyek az elkövetkezendő évek költségvetéseiben 
lehetővé teszik a biztonságos működés és folyamatos fejlesztés lehetőségeit. 

Záradék: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2015. (IV.23.) számú 
határozatával elfogadta Báránd Községi Önkormányzat 2014- 2019. évi Gazdasági 
Programját.
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