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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
 
2. /2011. 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 16-án 
(szerdán) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester                          

 Hegedős Lászlóné képviselı 
 Fehér István képviselı 
 Kecskeméti Zolttán (3 fı képviselı) 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:     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 4 fıvel megkezdi munkáját. 
A polgármester az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 
 
 
Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 
 
 
Az ülés napirendje: 
 
 
1./ 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
                   Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
 
2./ 2011. évi munkaterv elfogadása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
3./ Szelektív hulladékgyőjtés bevezetésérıl döntés 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 

4./ Egyéb 

 

Az elsı napirendi pont tárgyalása: 
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1./ A 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
                    Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete) 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
Továbbá elmondja, hogy a hiányt a mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 
forrásból próbáljuk majd lefaragni 
Hegedős Lászlóné képviselı az adóbevételekrıl érdeklıdik. Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
válaszában elmondja, hogy a lakosság fizetıképessége évrıl évre gyengébb. 
Hegedős Lászlóné a továbbiakban az oktatás kapcsán megjegyzi, hogy az iskola főtési 
költsége nagyon magas. 
Tóth Ferenc polgármester válaszában elmondja, hogy az iskoláról külön kell még beszélni a 
tavasz folyamán, ugyanis szeptembertıl 15 gyerek lesz az iskolában, ilyen magas dologi 
kiadások mellett. 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

1/2011. (II.17) 
 önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65 §-ában kapott felhatalmazás alapján a 

Helyi Önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. Törvény 1.§ (6) bekezdésében és a 91. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el. 

 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed  az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire. 
 

 
A költségvetés címrendje és fı összegei 

 
2. §. 

 
/1/ A Képviselı-testület a költségvetési címrendet 2011. évre a következık szerint határozza 
meg: 
 
.         1.1. Önkormányzati Hivatal önálló költségvetési szerv 
          1.2. A nem intézményi keretek között ellátandó feladatok 
            a 2/3 számú melléklet szerint alkotnak címet. 
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/2/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete Kunbaracs Községi Önkormányzat 2011. évi 
bevételi           fıösszegét 
 

                                          54.668 ezer Ft.-ban                 állapítja meg. 
 
 
 
/3/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete Kunbaracs Községi Önkormányzat 2011. évi 
kiadási  
     elıirányzatát  
 

76.472 ezer Ft.-ban  
 

     állapítja meg. 
 
/4/A tervezett kiadási különbség (hiány) 21.804 eFt. mőködési célú rövid lejáratú hitel. 
 
/5/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete által meghatározott bevételeket, forrásonként és 
feladatonként 
     az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
/6/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete által meghatározott felújítási és beruházási 
elıirányzatok bevételét célonként a 1/1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
/7/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete által meghatározott mőködésre átvett 
pénzeszközöket a 1/2 melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
 
/8/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete által meghatározott kiadásokat az Önkormányzati 
Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv célonként és feladatonként a 2. sz. 
melléklet tartalmazza 
 
 
/9/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete által meghatározott felhalmozási kiadásokat 
feladatonként a 2/1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
/10/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete által meghatározott mőködésre átadott 
pénzeszközöket a 2/2, számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
 
/11/ Az Önkormányzati Hivatal kiadásait feladatonként és külön tételben a Képviselı-testület 
a  
2/3. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
/12/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete a segélyezési kiadásokat a 2/4. számú melléklet 
alapján hagyja jóvá. 
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/13/ Az általános tartalék elıirányzatát a Képviselı-testület az 3. számú melléklet, a 3 éves 
pénzügyi tervet a 3/1 számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
/14/ Az önállóan gazdálkodó Önkormányzati Hivatal és feladatai létszám tervét a Képviselı-
testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
/15/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete többéves kihatással járó döntést nem hozott. 
 
/16/ A Képviselı-testület a mőködési és felhalmozási bevételi és kiadási elıirányzatok 
bemutatására a 5. számú melléklet alapján elkészített pénzügyi mérleget (tájékoztatási 
jelleggel) hagyja jóvá. 
 
/17/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete az éves várható bevételi és kiadási elıirányzatok 
teljesülésérıl és felhasználásáról a 6. számú melléklet alapján hagyja jóvá az ütemtervet. 
 
/18/ Európa Uniós támogatással megvalósuló feladatra  programokra hozzájárulást a 
költségvetés     tartalmaz. 
 
/19/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete a társadalmi megbízatású Polgármester tisztelet 
díját  
     140.000 Ft./hó, az alpolgármester tisztelet díját 38650,-Ft./hó összegben hagyta jóvá a 2. 
szá- 
     mú mellékletben tervezett kiadás alapján. 
 
/20/ Az egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások keretén belül az alábbi nagyobb értékő 
kiadásokkal számol a tervezet (2 számú melléklet) 

• Vagyonbiztosítás . 
• Ingatlanvagyonkateszter karban tartása 
• Hulladék szállítás a közterületrıl (falevél, gallyak, homok)   
• Villamos fogyasztói berendezések érintésvédelmi berendezéseink ellenırzése 

Önkormányzati Hivatal és Intézményeinél  
 

 
/21/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete a költségvetés egyensúlyának megteremtése 
érdekében 
       forráskiegészítı hitel felvételét határozza meg az 1-es számú mellékletben tervezett 
összeg 
       alapján a mőködési kiadások fedezetére. Amennyiben a fenálló hitelkeret nem felel meg 
az     ÖTV 1990. évi LV tv. 88 § (3) pontjában meghatározott feltételeknek a Képviselı-
testület további megoldásokat keres a hitel csökkentésére. 
 
/22/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló módosított 
1992. évi XXIII. Tv. 43§. (1) bekezdésében foglalt illetményalapot 38.650,- Ft.-ban hagyja 
jóvá. 
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Intézményi gazdálkodás 

3. §. 
 

/1/  Kunbaracs Község Képviselı-testülete az egységes költségvetést (bevételek beszedését,  
      kiadások teljesítését ) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztar- 
      tás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) módosított Kormányrendelet, valamint 
      a jelen Képviselı-testületi rendelet elıírásainak megfelelıen hajtja végre az önállóan   
gazdálkodó Önkormányzati Hivatal. 
 
/2/  Kunbaracs Község Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetésrıl szóló ezen rendeletét 
      a központi pótelıirányzatok miatt negyedévenként, de legkésıbb decemberi ülésén módo- 
      sítja az addig bekövetkezı ismert változások alapján. 
 
/3/  Kunbaracs Község Képviselı-testülete dönt a fejlesztésre átvett pénzeszközök 
felhasználásáról, amely a pályázatokon elnyert beruházásokhoz szükséges önrészt (saját erı) 
biztosítja. 
       
/4/  Kunbaracs Község Képviselı-testülete dönt az általános tartalék felhasználásáról. 

• Vis-maior keret terhére  
• Pályázatok benyújtásához lehetıséget nyújt az önerıre. 

 
Záró rendelkezések 

 
4. §. 

/1/ Ez a rendelet 2011.február 18-án  lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-tıl kell 
alkalmazni és 2011. december 31-én hatályát veszti. 
 
 

 
 
 
 

 
A második napirendi pont tárgyalása: 
2./ 2011. évi munkaterv elfogadása 
     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 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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8/2011. (II. 16.)  határozat 
2011. évi munkaterv  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés b.) pontja, valamint az SZMSZ 12-
13. §-ai alapján a 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

1./ ülés: 2011. január 31. 14: 00 
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 
      

2./ ülés: 2011. február 16. 14:00 

1./ 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

Hegedősné Tolnai Irén pénzügyi elıadó 

2./ 2011. évi munkaterv elfogadása 
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
3./  Szelektív hulladékgyőjtés bevezetésérıl döntés 
       Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
4./ Egyéb 
                      FALUGYŐLÉS  
                       2011.február 28. 16:00 

3./ ülés: 2011. március 30. 14: 00. 

1./ Pályázatok benyújtása 
2./ A falunap ( Majális) programjának megbeszélése. 
 

4./ ülés: 2011. április 20. 14: 00. 

1./ Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása 

5./ ülés: 2011. május 25. 14: 00. 

1./ A civil szervezetek pénzügyi beszámolója az elmúlt évrıl 

6./ ülés: 2011. június 22. 14: 00.  

1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 
2./ Beszámoló az iskola 2010/2011-es tanévérıl 
3./A hagyományırzı Szüreti Felvonulás programjának megbeszélése a civil szervezetek 
bevonásával 
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7./ ülés: 2011. szeptember 14. 14: 00. 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

.8./ ülés: 2011. október 19. 14: 00. 
1./ Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységérıl 
2./ Tájékoztató Kunbaracs község közrend és közbiztonsági helyzetérıl. 

9./ ülés: 2011. november 23. 14: 00.    

1./ Beszámoló az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról. 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi munkájáról, a 2012. évi tervekrıl. 
3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 
4./ Egyéb tájékoztatók. 

10./ ülés: 2011. december 14. 14: 00. 

1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. 
2./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata. 

Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı: értelemszerően 
 
A harmadik napirendi pont tárgyalása: 
2./ Szelektív hulladékgyőjtés bevezetésérıl döntés 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
Továbbá elmondja, hogy a Saubermacher Magyarország Kft. kéri, hogy a kéthetente történı 
hulladékszállítás tapasztalatairól a kora ısszel eszmét cseréljenek a közszolgáltatóval 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
9/2011.(II.16.) határozat 
Szelektív hulladékgyőjtési közszolgáltatás bevezetése 
 

HATÁROZAT 
 
 
1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – Duna-Tisza –közi Nagytérség 
Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer tagjaként- támogatja a helyi 
rendelettel kihirdetendı szelektív hulladék győjtés bevezetését Kunbaracson 2011. március 1. 
napjától. 
2./ A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a szükséges véleményezések után a vonatkozó 
elıterjesztést és rendelet-tervezetet terjessze a testület elé annak jóváhagyása érdekében. 
3./A képviselı-testület támogatja az évi 40 ürítésre vonatkozó díjjavaslatot. 
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4./ A képviselı-testület a Duna-Tisza-közi Nagytérség regionális települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszer tagjaként- támogatja a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által 
biztosítandó házhoz menı szelektíven győjtött hulladékszállítást Kunbaracson 2011. március 
17. napjától. 
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
Határidı: 2011. március 30. 

 
 
Egyéb 
I . Belsı Ellenırzési Társulási megállapodás módosításának elfogadása 
    Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 4 .sz. melléklete) 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
10/2011. (II.16.)  határozat 
Belsı Ellenırzési Társulási megállapodás 
 módosításának  elfogadása 
 

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 
Határid ı:2011. február  28.. 
 
 
 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 
polgármester az ülést 15.25 perckor bezárta.  

 
 

Kmft. 
 
 Tóth Ferenc                                                                                           Lırincz Edit  
     polgármester                                                                                                jegyzı 
 
 


