1. /2011.

Jegyzıkönyv
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én
(hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl.
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester
Fehér István képviselı
Hegedős Lászlóné képviselı
Kecskeméti Zoltán képviselı
Kigyósi Krisztián képviselı (4 fı képviselı)

Tanácskozási joggal meghívott:

Rudics Ákos ügyvezetı
Tolnai Irén pénzügyi elıadó
Lırincz Edit jegyzı

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselı-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselık több mint fele jelen van, így a
testület 5 fıvel megkezdi munkáját.
A polgármester az ülést megnyitja.
Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi napirendet fogadta el.
Az ülés napirendje:
1./ A szelektív hulladékgyőjtés bevezetésérıl és a Duna- Tisza közi Nagytérség Regionális
települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében létrejött és a
2001/HU/16/P/PE/008 ISPA támogatással megvalósított létesítmények, gépek és eszközök
üzemeltetésérıl tájékoztatás.
Elıadó: Rudics Ákos a HIRÖS Hulladékgazdálkodási Kft ügyvezetıje
2./ Egyéb

Az elsı napirendi pont tárgyalása:
1./ A szelektív hulladékgyőjtés bevezetésérıl és a Duna- Tisza közi Nagytérség Regionális
települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében létrejött és a
2001/HU/16/P/PE/008 ISPA támogatással megvalósított létesítmények, gépek és eszközök
üzemeltetésérıl tájékoztatás.
Elıadó: Rudics Ákos a HIRÖS Hulladékgazdálkodási Kft ügyvezetıje
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete)
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Duna –Tisza közi
Nagytérség Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében létrejött és
a 2001/HU/16/P/PE/008 ISPA támogatással megvalósított létesítmények, gépek és eszközök
üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást a HIRÖS Hulladékgazdálkodási Kft. nyerte meg.
Kunbaracs község önkormányzata 2002-ben írta alá a csatlakozási szerzıdést.
Felkéri Rudics Ákos ügyvezetı urat, hogy a szelektív hulladékgyőjtés bevezetésérıl
tájékoztassa a képviselıket.
A tájékoztató után a
képviselı-testület tagjai
kérdéseket tehettek fel a HIRÖS
Hulladékgazdálkodási KFT. ügyvezetıjének.
A képviselı-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a következı testületi ülésre kéri az
ürítési napok esetleges ritkításának továbbá a 80I-es ill. a 60 I-es edények bevezetésének
megvizsgálását.

A második napirendi pont tárgyalása:

2./ Egyéb

I./ A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása 2011. évben.

Elıadó: Tóth Ferenc polgármester

(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:

1 /2011. (I. 31.) határozat
A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása 2011. évben.

HATÁROZAT
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc
polgármester elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselı-testület úgy dönt, hogy vállalja 2011. évben a közösségi ellátások (
szenvedélybetegek
közösségi
ellátása,pszichiátriai
betegek
közösségi
ellátása,
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szenvedélybetegek alacsonyküszöbő közösségi ellátása) biztosításához
lakosságarányos települési hozzájárulás ( 14.949 Ft.) megfizetését.

Felelıs:
Határidı:

szükséges

Tóth Ferenc polgármester
azonnal

1I./ Belsı Ellenırzési Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján.

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza
2/2011. (I.31.) határozat
Belsı Ellenırzési Társulási megállapodás
módosításának jóváhagyása
HATÁROZAT
Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét
képezı, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Belsı ellenırzési Társulási
megállapodást a melléklet szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja.

Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı:2011. január 31.

III./Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási
megállapodás módosításának jóváhagyása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján.
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza
3/2011. (I.31.) határozat
Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális
Feladatellátó Társulási megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete az elıterjesztés I. sz. mellékletét
képezı, egységes szerkezetbe foglalt Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális
Feladatellátó Társulási megállapodást az elıterjesztés szerinti
változatlan formában
elfogadja.
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı:2011. január 31.

IV./ Törvényességi észrevétel alakuló ülés döntéseire
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet a Bács-Kiskun Megyei
Közigazgatási Hivatal KO1/3352-1/2010. sz. törvényességi észrevételérıl.
Tóth Ferenc polgármester bejelenti napirenddel kapcsolatban személyes érintettségét és 15
óra 10 perckor távozik az ülésterembıl.
A Képviselı-testület 4 fıvel határozatképesen folytatja munkáját.

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:
4/2011. (I.31.) határozat
Polgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Szóló határozat módosítása

Határozat

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 19/2010.(X. 15.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
A polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
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tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1)
bekezdésében meghatározottakra, Tóth Ferenc társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját
2010. október 3-tól 140.000-Ft/hó
összegben állapítja meg.
A tiszteletdíjhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelı – járulékfizetési
kötelezettség a községi önkormányzatot terheli.

Határidı: 2010. október 31.
Felelıs: Lırincz Edit jegyzı
Tóth Ferenc polgármester 15 óra 15 perckor visszajön az ülésterembe.
Fehér István alpolgármester bejelenti napirenddel kapcsolatban személyes érintettségét és 15
óra 17 perckor távozik az ülésterembıl.

A Képviselı-testület 4 fıvel határozatképesen folytatja munkáját.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:

5/2011(I.31 határozat
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló határozat módosítása

Határozat
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 27/2010. (X.15.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2)
bekezdésében meghatározottakra, Fehér István társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
2010. október 3-tól 38.650Ft/hó
összegben állapítja meg.
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A tiszteletdíjhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelı – járulékfizetési
kötelezettség a községi önkormányzatot terheli.

Határidı: 2010. október 31.
Felelıs: Lırincz Edit jegyzı
Fehér István alpolgármester 15 óra 20 perckor visszatér az ülésterembe.

A polgármester javaslatot tesz a vagyonnyilvántartó bizottság elnökének személyére:
Elnök: Hegedős Lászlóné képviselı
A szavazáshoz minısített többség szükséges (3 fı)

A polgármester megkérdezi a javaslatba került személyt, hogy vállalja-e a vagyonnyilvántartó
bizottságba történı tagsági jelölést.
Hegedős Lászlóné nyilatkozik, hogy vállalja a jelölést, zárt ülés elrendelését nem kéri.
A jelölt bejelenti, személyes érintettségét.
A Képviselı-testület döntéshozatalból történı kizárásról szavaz.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza.

6/2011.(I.31.) határozat
döntéshozatalból való kizárás

Határozat

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
Hegedős Lászlóné bizottsági elnök jelöltet nem zárja ki a döntéshozatalból.

Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı: azonnal

Döntéshozatal a vagyonnyilvántartó bizottság elnökének megválasztásáról.
Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza.
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7/2011.(I.31.) határozat
vagyonnyilvántartó bizottság elnökének megválasztásáról

Határozat

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV.
törvény 22. §-ának (1) bekezdése, valamint az önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 42/A §-ában
meghatározottak értelmében Hegedős Lászlónét a vagyonnyilvántartó
bizottság elnökének megválasztja.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: azonnal
Tóth Ferenc polgármester továbbá tájékoztatja a testületet, hogy az alpolgármesterek
eskütételét igazoló jegyzıkönyvek az alakuló ülés jegyzıkönyvének szerves részei, a testületi
ülés jegyzıkönyve gépelési hiba miatt nem tartalmazza az alpolgármesterek eskütételét.

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a
polgármester az ülést 16.04. perckor bezárta.

Kmft.

Tóth Ferenc
polgármester

Lırincz Edit
jegyzı
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