Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

6. /2011.

Jegyzıkönyv
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én
(szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli 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./ Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Kunbaracsi tagintézményének
szervezeti kérdéseirıl döntés
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
2./Egyéb

Az elsı napirendi pont tárgyalása:
1./ 1./ Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Kunbaracsi tagintézményének
szervezeti kérdéseirıl döntés
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján.
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Továbbá elmondja, hogy a dolgozó szülık kérésének megfelelıen a gyermekfelügyeletet az
óvoda nyitva tartásán túl szeptembertıl megoldja az önkormányzat a faluház bevonásával.
A képviselı-testület egyhangúlag úgy nyilatkozik, hogy amennyiben igény lesz rá a
gyermekek felügyeletét a faluházban, annak vezetıjének bevonásával megoldja.
Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Kt. 24.§ (4) bekezdése szerint
az óvodai foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy a szülık igényeinek eleget tudjon
tenni az óvoda. Tíz szülı nyilatkozott úgy, hogy nem járul hozzá a félnapos óvodai
nyitvatartáshoz,, de a tisztán látáshoz el kell mondani, hogy döntı többségük sajnos évek óta
munkanélküli,így gyermekük délutáni felügyeletét el tudják látni. Egy szülı nem nyilatkozott
a megkeresésre, de ı fıállású anya.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:

24 /2011. (V. 25.) 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 nevelési évtıl fél napban mőködtesse a
településen, egyben az óvoda nyitva tartási rendjét hétfıtıl- csütörtökig7:00-tıl13:30-ig, pénteken 7:00-tıl-13-ig állapítsa meg.

Felelıs:

Tóth Ferenc polgármester

Határidı:

értelemszerően
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A második napirendi pont tárgyalása:
2./ Egyéb

I. Számlanyitásról döntés
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási
rendszerébe történı regisztráció miatt az önkormányzatnak, mint támogatást igénylınek
bankszámlaszám módosításokat kell végeznie, továbbá az önkormányzati hivatal alapító
okiratát is módosítani kell.

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

25 /2011. (V. 25.) határozat
Számlanyitásról döntés

HATÁROZAT

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy dönt,
hogy Kunbaracs Község Önkormányzatának számlát nyit az OTP Bank Nyrt-nél.
Számlatulajdonos neve:Kunbaracs Község Önkormányzata
Számlatulajdonos adószáma.15736352-1-03

Felelıs:

Tóth Ferenc polgármester

Határidı:

értelemszerően
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26 /2011. (V. 25.) határozat
Az önkormányzati hivatal alapító okiratának módosításáról

HATÁROZAT

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete az önkormányzati hivatal alapító
okiratáról szóló 12/2009 (IV.29.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A költségvetési szerv neve:Kunbaracs Község Polgármesteri Hivatala
Rövidített neve: Polgármesteri Hivatal

Felelıs:

Tóth Ferenc polgármester

Határidı:

értelemszerően

27 /2011. (V. 25.) határozat
Számlanyitásról döntés II.

HATÁROZAT

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy dönt,
hogy Kunbaracs Község Polgármesteri Hivatalának számlát nyit az OTP Bank Nyrt-nél.
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Számlatulajdonos neve:Kunbaracs Község Polgármesteri Hivatala
Számlatulajdonos adószáma.15338222-1-03

Felelıs:

Tóth Ferenc polgármester

Határidı:

értelemszerően

28/2011. (V.25.) határozat:
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetben történı
kiadásáról
HATÁROZAT

1.) Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal
számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 38. § (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az
alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv neve: Kunbaracs Község Polgármesteri Hivatala
Rövidített neve: Polgármesteri Hivatal
Az intézmény székhelye: 6043 Kunbaracs Kölcsey u. 1.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján
az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el.
Illetékességi területe: Kunbaracs község közigazgatási területe
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye:
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete
6043 Kunbaracs Kölcsey u. 1.
Az intézmény jogállása: A Polgármesteri Hivatal jogi személy. Az államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseibıl megállapítható, hogy a
Polgármesteri Hivatal jogi személyisége az önkormányzati gazdálkodás végrehajtására
szőkül le, e feladatkörben minısül csak a hivatal jogi személynek.
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A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv élén a jegyzı áll. A jegyzıt Kunbaracs Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezéseinek megfelelıen, nyilvános pályáztatás alapján,
határozatlan idıre nevezi ki.
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi
IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
- Tevékenység jellege alapján:
közhatalmi költségvetési szerv
- Feladatellátáshoz kapcsolódó
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
funkciója alapján:
szerv
Az intézmény törzsszáma: 338228
Alaptevékenysége:
Alaptevékenységi TEÁOR:
8411 Általános közigazgatás
Az intézmény alaptevékenységi szakágazati számjele:
841105
Helyi
önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Az intézmény ellátandó tevékenységei:
•
021000 Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási szolgáltatás
•
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
•
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
•
841114 Országgyőlési képviselı választás
•
841115 Önkormányzati képviselı választás
•
841117 Európai parlamenti képviselı-választással kapcsolódó tev.
•
841118 Országgyőlési és helyi népszavazásh.kapcs. tevékenységek
•
841133 Adó, beszedés ellenırzés
•
………. Intézményi vagyon mőködtetése
•
………. Települési vízellátás és vízminıség védelem
•
841402 Közvilágítási feladatok
•
841403 Községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások
•
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
•
841902 Központi költségvetési befizetések
•
……… Finanszírozási mőveletek elszámolásai
•
862240 Háziorvosi szolgálat
•
889928 Tanyagondnoki szolgálat
•
882111 Rendszeres szociális segély
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

882112 idıskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882116 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 óvodáztatási támogatás
882121 helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 átmeneti segély
882123 temetési segély
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
890441 Közcélú foglalkoztatás
……… Telep.hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
910123 Mővelıdési központok, házak tevékenysége
931903 Sportcélok és feladatok
960302 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

Az intézmény környezetvédelemmel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet
végez.
Az intézmény feladatát szolgáló vagyon:
Polgármesteri Hivatal
Kunbaracs
Kölcsey u. 1.
Orvosi rendelı+lakás
Kunbaracs
Kossuth L. u. 19.
Hullaház
Kunbaracs
Kákás 319.
Dögkamra
Kunbaracs
Kákás 185.
Iskola
Kunbaracs
Kölcsey u. 2.
Szolgálati lakás
Kunbaracs
Kölcsey u. 4.
Mővelıdési Otthon
Kunbaracs
Kölcsey u. 3.
Óvoda
Kunbaracs
Kölcsey u. 2/a.
Iker garzon
Kunbaracs
Kölcsey u. 3/a.
Kunbaracs
Arany J. u. 10.
Sportöltözı
Tanya
Kunbaracs
Kákás 185.
Játszótér
Kunbaracs
Utak, közterületek, közmővek, földingatlanok a vagyonleltár szerint.
Vagyon feletti rendelkezési jog annak használatára terjed ki.

hrsz: 2
hrsz: 8
hrsz: 0187/11.
hrsz: 036/12
hrsz: 99
hrsz: 98
hrsz: 4
hrsz: 98/1
hrsz: 6
hrsz: 147/2
hrsz: 036/8
hrsz: 146

Vállalkozási tevékenységet nem folytat az intézmény.
2.) Ezen alapító okirat elfogadásával a 12/2009.(IV.29.) és a 23/2011.(V.25.) sz.
határozatok hatályukat vesztik.
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester, Lırincz Edit jegyzı
Határidı: értelemszerően

II.Nevelési tanácsadás a 2011-12es tanévben
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
Tóth Ferenc 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:

29 /2011. (V. 25.) határozat
Nevelési tanácsadás a 2011-12-es tanévben

HATÁROZAT

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy dönt,
hogy a 2011/2012. évi nevelési tanácsadás, mint kötelezı feladatellátási szolgáltatás
települési hozzájárulásának költségét (13.326-Ft) a költségvetésében biztosítja.

Felelıs:

Tóth Ferenc polgármester

Határidı:

értelemszerően

Hegedős Lászlóné képviselı a testületi ülés végén bejelenti, hogy a vagyonnyilvántartó
bizottság elnöki feladatait nem szeretné ellátni a jövıben, lemond elnöki tisztségérıl.
A képviselı- testület egyhangúlag tudomásul veszi a bejelentést , egyben kéri a polgármestert,
hogy a következı testületi ülésre tegyen javaslatot a vagyonnyilvántartó bizottság új
elnökének személyére.

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a
polgármester az ülést 16.03 perckor bezárta.

Kmft.

Lırincz Edit
jegyzı

Tóth Ferenc
polgármester
8

9

