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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
 
3. /2012. 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én 
(pénteken) 13: 00 órakor tartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 
                         Fehér István képviselı                          

Hegedős Lászlóné képviselı 
Kecskeméti  Zoltán képviselı 
Kigyósi Krisztián képviselı ( 5 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 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./Beszámoló a kerekegyházi Humán Szolgáltató Központ 2011. évi tevékenységérıl 
településünkön 
     Elıadó: Szabó Marianna intézményvezetı 
 
2./ Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
         Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
 
3./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
4./ Egyéb 
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Az elsı napirendi pont tárgyalása: 

1./ Beszámoló a kerekegyházi Humán Szolgáltató Központ 2011. évi tevékenységérıl 
településünkön 
     Elıadó: Szabó Marianna intézményvezetı 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete) 
 
 Szabó Marianna intézményvezetı asszony tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés 
alapján. 
Hegedős Lászlóné képviselı asszony kérdezi, minek köszönhetı, hogy most nincs védelembe 
vett gyermek a településen. 
Szabó Marianna válaszában elmondja, hogy tapasztalatuk szerint a kis közösségekben erıs az 
összetartás és a jelzırendszer tagjai   itt a településen példaértékően segítik egymás munkáját. 
 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 

9/2012. (IV.27.) határozat 
           Humán Szolgáltató Központ beszámolójáról 
 
 

HATÁROZAT  
 
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Humán Szolgáltató Központ 
2011. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 

   Határidı: azonnal 
 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

1./ Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
         Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete) 
 
 Tolnai Irén pénzügyi elıadó tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés 
alapján. 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az ÖNHIKI támogatásra benyújtandó 
igényrıl. 
Kigyósi Krisztián képviselı kérdezi, hogy az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 
mit takar. 
Tolnai Irén válaszában elmondja, hogy a 2011. évben a kormány által biztosított 
kompenzációt tartalmazza, mely szerint a dolgozók nettó bére a törvényhozások miatt ne 
legyen kevesebb, valamint végkielégítést, más munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat takar 
melyet a törvény által biztosítani kellett. 
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Kigyósi Krisztián képviselı továbbá kérdezi, hogy az intézményekben a gázfőtés költségét 
hogyan lehetne csökkenteni. 
Tóth Ferenc polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat tervezi a mővelıdési 
ház és az iskola főtéskorszerősítésének folytatását, az önkormányzatnál hónapok óta a fával 
való főtés elınyt élvez. 
 
Hegedős Lászlóné képviselı kérdezi, hogy a magánszemélyek kommunális adó befizetés 
teljesítése miért nem teljesült nagyobb százalékban. 
 
Tolnai Irén válaszában elmondja, hogy nagyon érezhetı a lakosság terheinek növekedése 
miatt a adófizetési morál gyengülése, a kintlévıségeket folyamatos felszólításokkal és 
behajtások kezdeményezésével próbálja a hivatal  csökkenteni. 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotja: 
  
 
 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

3/2012. (IV.28.) önkormányzati  rendelete 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
 
Kunbaracs Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. Törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján és feladatkörében eljárva az 
önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, az elıirányzatok felhasználásáról a következıket 
rendeli el: 
 

Elsı rész 
 

I. 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§. 
 

/1/ A rendelet hatálya  kiterjed a Képviselı-testület által fenntartott intézményekre. 
 

II. 
 

Kunbaracsi Községi Önkormányzat bevételei 
 

2.§. 
 

/1/ A Kunbaracs Község Képviselı-testülete Kunbaracs Községi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési bevételeit 
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73.936 ezer Ft-ban 
állapítja meg 

 
 

/2/ A bevétel részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
/3/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete Kunbaracs Község Önkormányzati Hivatal 
bevételeit az 1/1 számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
/4/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete Önkormányzati Hivatal bevételeit feladatonként az 
1/2 melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
 

III. 
 

Kunbaracs Község Önkormányzat kiadásai 
 

3.§. 
 

/1/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete Kunbaracs Községi Önkormányzat 2010. évi 
kiadásait 

 
73.63 ezer Ft-ban 

állapítja meg. 
 

/2/ A kiadások részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
/3/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete az Önkormányzati Hivatal kiadásait a 2/1 számú 
melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
/4/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete az Önkormányzati Hivatal kiadásait feladatonként 
és összesen a 2/2 számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
/5/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete az Önkormányzati Hivatal és intézményei záró 
létszámát a 2/3 számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
/6/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete az Önkormányzati Hivatal és Intézményeinél 
megvalósult beruházásokat a 2/4 számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
/7/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete az Önkormányzati Hivatal 2011. évi záró mérlegét 
a 3 számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
/8/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete 2011. december 31-én fennálló, mőködési célt 
szolgáló folyószámla-hitel állományát 2.627 eFt-ban hagyja jóvá a 3. számú melléklet 
alapján. Kunbaracs Község Képviselı-testülete a hitel visszafizetését 2012. május 14.-ig 
rendezi, az OTP BANK Rt. Kecskemét felé. 
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/9/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete az Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatását a 4. 
számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
/10/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete 2011. évben közvetett támogatást nem nyújtott. 
 

IV. 
 

Pénzmaradvány elszámolása 
 

4.§. 
 

/1/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete az Önkormányzati Hivatal 2011. évi módosított 
pénzmaradványát az 5. számú melléklet alapján 
 
 

1.540.-e Ft-ban 
állapítja meg és hagyja jóvá. 

 
V. 
 

Záró rendelkezések 
 

5.§. 
 

Jelen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 

A  harmadik napirendi pont tárgyalása: 
2./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
     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: 
 

. 

10 /2012. (IV. 27.) határozat 

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása 

HATÁROZAT 

A képviselı-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc polgármester elıterjesztését és az alábbi 
határozatot hozza: 
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A Képviselı-testület elfogadja a jelen határozat elválaszthatatlan részét képezı, a Kecskemét 
és Térsége Többcélú Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodását.  

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 
Határidı:       értelemszerően 
 
 
 
 
 
 
A negyedik napirendi pont tárgyalása: 
 
4./ Egyéb 
I. Folyószámlahitel 
      Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. 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: 
 
11/2012. (IV. 27.) határozat 
Rövidlejáratú folyószámlahitel felvétele az OTP Bank Nyrt.-tıl 
  
                                                          H a t á r o z a t 
 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzat folyamatos mőködésének biztosítása érdekében az éves 
költségvetési rendeletében tervezett és jóváhagyott hitelkeretébıl 4500 
e. Ft. rövid lejáratú hitel felvételrıl dönt az OTP Bank Nyrt.-tıl 2012. 
május 15-tıl-2012. december 21-i lejáratig. 
 
2./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, 
hogy a hitelt és járulékait a 2012. évi költségvetésébe betervezi. 
 
3./ Hitelfelvétel jogi biztosítékául a költségvetésen túl, az OTP Bank 
Nyrt-re engedményezi a helyben maradó személyi jövedelemadót, a 
települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését 
szolgáló támogatást, a normatív hozzájárulást, az egyéb támogatásokat, 
mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitel 
igénybevételébıl eredı tartozás törlesztésére fordíthatja, 
 valamint az alábbi helyrajzi számú tulajdonában álló ingatlanokat jelöli 
meg : 
 

133/9 133/28 133/31 
133/20 133/29 133/32 
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133/27 133/30 133/33. 
Értéke: 6 940 080,-Ft (486,-Ft/m2). 
 
- Kunbaracs, Kölcsey u. 3/a. számú szolgálati lakás (ikergarzon) 100 

m2 alapterülettel, értéke: 6 000 000,-Ft.   (6 hrsz, 1649 m2 telekkel) 
- Kunbaracs, Kákás 186/a. számú tanyás ingatlan: 
      Értéke: 2 000 000,-Ft.                                (036/8 hrsz, 5754 m2) 
 
-    Kunbaracs 055/11 hrsz-ú ingatlan ( erdı),1 ha,8415 m2 
       
        értéke: 2 500 000,-Ft.   

 
4./ A képviselı-testület hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel 
futamideje alatt az Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, 
valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló 
alszámláján a szerzıdés  alapján esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a 
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az 
Önkormányzat helyi adók és a gépjármőadó fogadására szolgáló 
számláiról a szükséges összeget a Bank a Pénzforgalmi 
Bankszámlára haladéktalanul átvezesse. 
 
5./ A képviselı-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a 
késıbbiekben megnyitásra kerülı valamennyi fizetési- és alszámlájára 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki 
követelések teljesítése érdekében. 

 
6./ A Képviselı-testület nyilatkozik továbbá, hogy Kunbaracs Község 
Önkormányzatának más pénzintézetnél hitel vagy egyéb tartozása 
nincs. 
 
 
7./ A Képviselı-testület nyilatkozik, hogy a BÁCSVÍZ Rt. (6000 
Kecskemét, Izsáki út 13.) 0,15%-os részvénytulajdonával rendelkezik. 
 
8./ A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel 
összegét 2012. december 21. napjáig visszafizeti. 
 
9./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzintézeti 
hitel felvételével kapcsolatos eljárásra, a szerzıdések és a felhatalmazó 
levelek aláírására.  
 
 

                                    Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı: értelemszerően 
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II. Munkabérhitel 
      Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. 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: 
 
 
  12/2012. (IV. 27.) határozat 
 Munkabérhitel szerzıdés megkötése az OTP Bank Nyrt-vel 
 

HATÁROZAT 
 
1./Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a munkabér-hitelkeret 
igényléséhez.  
2./Kunbaracs Község Önkormányzata a munkabérhitel visszafizetését az önkormányzat  2012. 
évi költségvetése terhére biztosítja. A hitelt és járulékait a futamidı alatt a költségvetésbe 
betervezi. 
3./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hitel biztosítékául az OTP Bank 
Nyrt-re engedményezi a helyben maradó személyi jövedelemadót, a települési 
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatást, a normatív 
hozzájárulást, az egyéb támogatásokat, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a 
munkabérhitel igénybevételébıl eredı tartozás törlesztésére fordíthatja. 
4./ A képviselı-testület hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel futamideje alatt az 
Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére 
szolgáló alszámláján a szerzıdés  alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az 
Önkormányzat helyi adók és a gépjármőadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges 
összeget a Bank a Pénzforgalmi Bankszámlára haladéktalanul átvezesse. 
5./ A képviselı-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél vagy a 
Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a késıbbiekben megnyitásra kerülı valamennyi 
fizetési- és alszámlájára felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki 
követelések teljesítése érdekében. 
6./ Felhatalmazza a polgármestert, a jegyzıt és a költségvetési intézmények vezetıit a 
felhatalmazó levél aláírására 
7./Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a munkabérhitel szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:    Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı:  értelemszerően 

 



 

 9 

  

Bejelentés: 
Hegedős Lászlóné képviselı  asszony  tájékoztatja a testületet, hogy az óvoda homokozójának 
teteje erısen javításra szorul. 
A képviselı-testület egyhangúlag úgy foglal állást, hogy amennyiben elkezdıdik a javítás 
anyagköltségre 50. 000- Ft. támogatást  biztosít a 2012. évi költségvetése terhére. 
. 
 
Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 
polgármester az ülést 14.19 perckor bezárta.  

 
 
 

 
Kmft. 

 
 
 
 Tóth Ferenc                                                                                           Lırincz Edit  
     polgármester                                                                                                jegyzı 
 
 


