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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
 
5. /2011. 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én 
(szerdán) 15: 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./ Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
         Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
2./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
3./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi tevékenységérıl 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
4./Megállapodás a rövid idıtartamú közfoglalkoztatásról 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
5./ Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
6./ LEADER forrásokból megvalósuló erdei iskola kivitelezése 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
7./ Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Kunbaracsi tagintézményének 
szervezeti kérdéseirıl döntés 
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     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
8./Egyéb 
 
 
Az elsı napirendi pont tárgyalása: 

1./ Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
         Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete) 
 
 Tolnai Irén pénzügyi elıadó tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés 
alapján. 
Kigyósi Krisztián képviselı kérdezi, hogy az egyéb dologi költségek mit takar? 
Tolnai Irén válaszában elmondja ,hogy pl, az OTP költségek, a sportpályára mészhidrát 
vásárlása stb. 
Kigyósi Krisztián kéri, hogy ezeket a számlákat szeretné egy elıre egyeztetettt idıpontban az 
önkormányzatnál megnézni. Továbbá nehezményezi a” szerinte”  magas  távbeszélı díjakat 
is.  
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotja: 
  
 
 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

3/2011. (IV.28.) önkormányzati  rendelete 
az Önkormányzat 2010. 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 2010. 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. 
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Kunbaracsi Községi Önkormányzat bevételei 
 

2.§. 
 

/1/ A Kunbaracs Község Képviselı-testülete Kunbaracs Községi Önkormányzat 2010. évi 
költségvetési bevételeit 
 
 

69.031 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 

 
69.098 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 2010. évi záró mérlegét 
a 3 számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
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/8/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete 2010. december 31-én fennálló, mőködési célt 
szolgáló folyószámla-hitel állományát 4.469 eFt-ban hagyja jóvá a 3. számú melléklet 
alapján. Kunbaracs Község Képviselı-testülete a hitel visszafizetését 2011. május 14.-ig 
rendezi, az OTP BANK Rt. Kecskemét felé. 
 
/9/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete az Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatását a 4. 
számú melléklet alapján hagyja jóvá. 
 
/10/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete 2010. évben közvetett támogatást nem nyújtott. 
 

IV. 
 

Pénzmaradvány elszámolása 
 

4.§. 
 

/1/ Kunbaracs Község Képviselı-testülete az Önkormányzati Hivatal 2010. évi módosított 
pénzmaradványát az 5. számú melléklet alapján 
 
 

-3290 Ft-ban 
állapítja meg és hagyja jóvá. 

 
V. 
 

Záró rendelkezések 
 

5.§. 
 

Jelen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 

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

15/2011. (IV.27.) határozat 
             A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása 
 

HATÁROZAT  
 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc 
polgármester elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselı-testület elfogadja a jelen határozat mellékletét képezı, a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás-módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt- társulási megállapodását. 
Egyben felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert annak aláírására.  

. 
 
 Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 
 Határidı: azonnal 

 
 
A harmadik napirendi pont tárgyalása: 
3./Beszámoló a  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi tevékenységérıl 
     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: 
 
 
 
  16/2011. (IV. 27.) határozat 
 Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi  tevékenységérıl 
 

HATÁROZAT 
 
Kunbaracs község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc 
polgármester. beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselı- testület elfogadja Tóth Ferenc polgármester beszámolóját a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 2010. évi tevékenységérıl. 
 
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
A negyedik napirendi pont tárgyalása: 
4./ Megállapodás a rövid idıtartamú közfoglalkoztatásról 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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17/2011. (IV. 27.) határozat 
Megállapodás a rövid idıtartamú közfoglalkoztatásról 

 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Tóth Ferenc 
polgármestert, hogy a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás- mint megbízott- által 
elıkészített megállapodást a  rövid idıtartamú közfoglalkoztatásról aláírja. 
  
   Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
   Határidı: értelemszerően 
 
 
Az ötödik napirendi pont tárgyalása: 
5./ Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
      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: 
 
18/2011. (IV.27.)  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 
Határid ı:2011. április 30. 
 
 
A hatodik napirendi pont tárgyalása: 
6./ LEADER forrásokból megvalósuló erdei iskola kivitelezése 
      Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a község belterületén az 
MVH 1007525 azonosítószámú, Térség közösségi helyeinek fejlesztése célterületre (Sport 
pálya) erdei iskola kivitelezési munkáira a Free Line Kft.-vel vállalkozási szerzıdést szeretne 
kötni. 
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A munkaterület átadása 2011. 05.02. , a munkálatok elvégzésének befejezési 
határideje:2011.06.10. 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
19/2011. (IV.27.) határozat 
Vállalkozási szerzıdés megkötésére felhatalmazás 

Határozat 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
meghatalmazza Tóth Ferenc polgármestert, hogy a Free Line Kft-vel ( 
Kecskemét Halasi u. 2.) vállalkozási szerzıdést kössön a LEADER 
forrásokból megvalósuló erdei iskola kivitelezésére. 

Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
                                   Határidı: értelemszerően 
 
A hetedik napirendi pont tárgyalása: 
7./Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Kunbaracsi Tagintézményének 
szervezeti kérdéseirıl döntés 
      Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet a Lestár Péter Közoktatási 
Intézmény Kunbaracsi Tagintézményének racionalizálási lehetıségeirıl. 
Továbbá elmondja, hogy az önkormányzat finanszírozási gondjai miatt, racionalizálási 
lehetıségként merült fel a tagintézményben a belsı struktúra változás A döntés 
meghozatalához kikérték az iskolában dolgozó pedagógusok véleményét és nyilatkoztak a 
tanulók szülei is. A Lestár Péter Közoktatási Intézmény vezetıjével egyeztetett az 
önkormányzat, az igazgató asszony szakmailag megvizsgálta a struktúraváltozás iránti 
kérelmet és megállapította, hogy a Közoktatási Törvény és a Nemzeti Alaptanterv szerint még 
a javaslatban szereplı minimális szakmai programmal és feltételekkel mőködtethetı a 
tagintézmény annak érdekében, hogy a településen megmaradjon az oktatási-nevelési 
intézmény. 
 
Kigyósi Krisztián képviselı javasolja, hogy az iskola változatlan formában (1-2. és 3-4 
osztály összevonása) történı tovább  mőködtetésérıl  is szavazzon a testület. 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 3 igen és 2 nem szavazattal, az 
alábbi határozatot hozza: 
 

20 /2011. (IV. 27.) határozat 

Kigyósi Krisztán javaslatáról döntés 
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HATÁROZAT 

A Képviselı-testület úgy dönt, hogy Kigyósi Krisztián képviselı javaslatát elutasítja.  

 

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 

Hegedős Lászlóné képviselı kéri annak jegyzıkönyvezését, hogy a szavazás menetrendjével 
nem ért egyet, szerinte  Kigyósi Krisztián képviselı javaslata az iskola változatlan formában 
történı tovább mőködtetésérıl nem lett kibontva. 

Tóth Ferenc polgármester javasolja,hogy a  a Lestár Péter Közoktatási Intézmény Kunbaracsi 
Tagintézményének racionalizálási lehetıségei közöl az iskola 1-4 összevonással történı 
tovább mőködtetésérıl döntsön a testület . 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen és 1 nem szavazattal, az 
alábbi határozatot hozza: 

21 /2011. (IV. 27.) határozat 

Lestár Péter Közoktatási Intézmény Kunbaracsi Tagintézményének 

 mőködtetése a 2011/2012-es tanévben 

HATÁROZAT 

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc 
polgármester elıterjesztését a Lestár Péter Közoktatási Intézmény Kunbaracsi 

Tagintézményének racionalizálási lehetıségeirıl és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselı-testület úgy dönt és egyben javaslattal él a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás felé, hogy a   Lestár Péter Közoktatási Intézmény 

Kunbaracsi Tagintézményét a 2011/2012-es tanévtıl az iskola 1-4 osztályának 
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összevonásával  ,  napközi nélkül  mőködtesse a településen. 

 

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 

 

A nyolcadik napirendi pont tárgyalása: 
 
8./ Egyéb 
I. Antal László kérelmérıl döntés 
      Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján, 
egyben javasolja, hogy a szolgálati lakást elıször csak  3 hónapra adja bérbe a testület. A 
lakás állagának megóvása érdekében szóró próbaszerően ellenırzéseket kell végeznie az 
önkormányzati hivatal dolgozóinak.  
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 

22 /2011. (IV. 27.) határozat 

Antal László kérelmérıl döntés 

 

HATÁROZAT 

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy dönt, hogy Antal László 

Kunbaracs Zrínyi u. 3.sz.alatti lakos kérelmének helyt ad és részére a Kölcsey u. 

3/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakást 2011. május 1.-tıl 

2011. július 31-ig bérbe adja.  
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Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 

II. 

 Bérleti díjak megállapítása a Közösségi Színtér épületében 

  Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester és Hegedős Lászlóné képviselı tájékoztatja a képviselı-testületet 
az írásos elıterjesztés alapján.  
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 

 

23/2011. (IV. 27.)  határozat 
bérleti díjak megállapítása 
 
 
 
                                                                          H a t á r o z a t 
 
 

Kunbaracs Község  Önkormányzatának  Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy a  Közösségi Színtér épületében a kereskedelmi szolgáltató 
tevékenység 2011. május 1-tıl 3000,- Ft/óra. 
A családi rendezvények 20.000 Ft 
 
 
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı: értelemszerően 
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. 
 
Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 
polgármester az ülést 17.48 perckor bezárta.  

 
 
 

 
Kmft. 

 
 
 
 Tóth Ferenc                                                                                           Lırincz Edit  
     polgármester                                                                                                jegyzı 
 
 


