
 1 

lKunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
 
4. /2012. 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én 
(szerdán) 15: 00 órakor tartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 
                         Hegedős Lászlóné képviselı 

 Kecskeméti   Zoltán képviselı 
 Kigyósi Krisztián képviselı ( 4 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. 
 
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 
 
 
Az ülés napirendje: 
 
1./ Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Kunbaracsi tagintézményének 
beszámolója a 2011/2012.tanévben végzett munkáról 
     Elıadó: Altné Lantos Odett tagintézmény vezetı 
          
2./ Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
3./ A Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
4./A Kecskeméti Nevelési Tanácsadó támogatott státuszainak meghosszabbítása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
5./ A tanyagondnokság szakmai programjának módosítása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
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6./ A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
1/2005 (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
                   Naske Adrienn kirendeltség vezetı 
7./ Egyéb 
 
 

 

 

Az elsı napirendi pont tárgyalása:  
 
1./ Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Kunbaracsi tagintézményének 
beszámolója a 2011/2012.tanévben végzett munkáról 
     Elıadó: Altné Lantos Odett tagintézmény vezetı 
       (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete) 
 
Altné Lantos Odett tagintézmény vezetı asszony tájékoztatja a testületet az írásos 
elıterjesztés alapján. 
Hegedős Lászlóné képviselı asszony kérdezi, hogy szeptembertıl hány tanuló lesz az 
iskolában. 

Altné Lantos Odett válaszában elmondja, hogy jelenleg 13 beíratott tanuló van, de a tanulási 
képességet vizsgáló szakértıi bizottság vélemény alapján 15 lesz a számított létszám. 

Hegedős Lászlóné képviselı asszony elmondja, hogy véleménye szerint szeptembertıl az 
óvodát és az iskolát egy épületben kellene mőködtetni., kéri az önkormányzat segítségét, hogy 
az ÁNTSZ-nél ez ügyben eljárjon. 

Továbbá kéri a volt szolgálati lakás és az iskola telekhatárának kijelölését. 

Altné Lantos Odett tájékoztatja a testületet, hogy idén 30 éves az óvoda, ez alkalomból 
ünnepséget szeretnének szervezni, kéri az önkormányzat segítségét. 

Tóth Ferenc polgármester felajánlja az önkormányzat segítségét, anyagi támogatását az 
ünnepség megszervezéséhez.. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 

13/2012. (VI.27.) határozat 
           A Lestár Péter Egységes Középiskola ,Szakiskola és Óvoda kunbaracsi tagintézmény  
beszámolójának elfogadása a 2011/2012. tanévben végzett munkáról 
 
 

HATÁROZAT  
 
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a Lestár 
Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda kunbaracsi tagintézményének   
beszámolóját a  2011/2012. tanévben végzett munkáról 
 
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 

   Határidı: értelemszerően 
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A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ ./ Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
        Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
  
 
 
14/2012. (VI.27.)  határozat 
Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális  
Feladatellátó Társulási megállapodás 
 módosításának jóváhagyásáról 
 

HATÁROZAT 

 Kunbaracs Község Önkormányzat 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: azonnal 
 

 
 

A  harmadik napirendi pont tárgyalása: 
3./ A Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás 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 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 

. 
15/2012. (VI.27.)  határozat 
Belsı Ellenırzési Társulási megállapodás módosításának elfogadása 
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HATÁROZAT 

 Kunbaracs Község Önkormányzat 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: azonnal. 
 
 
A negyedik napirendi pont tárgyalása: 
 
4./ A Kecskeméti Nevelési Tanácsadó támogatott státuszainak meghosszabbítása 
  Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
 
Hegedős Lászlóné képviselı asszony kéri, hogy a gyógytestnevelés biztosítva legyen a 
településen. 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 

16/2012. (VI. 27.) határozat 

Nevelési tanácsadó létszámigénye 

HATÁROZAT 

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy dönt, 

hogy  a 2012. évi nevelési tanácsadás települési hozzájárulását 0,5 fı gyógypedagógus és 0,5 

fı pszichológus foglalkoztatásához 2012. szeptember 1- 2012.december 31-ig 

terjedı idıszakra a táblázat szerinti (7 788-Ft) bontásban vállalja és  a 

költségvetésében biztosítja. 

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 
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                                           Határidı:  értelemszerően 

 
Az ötödik napirendi pont tárgyalása: 
 
5./ A tanyagondnokság szakmai programjának módosítása 
      
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
 
Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a testületet, hogy a szakmai programnak a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekkel és a gyakorlattal történı összhangba hozatala szükségessé vált. 
 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 
 
17/2012. (VI.27.)  határozat 
A tanyagondnokság szakmai programjának módosítása 
 

HATÁROZAT 

 Kunbaracs Község Önkormányzat képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képezı, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tanyagondnoki szolgálat szakmai  programját  a 
melléklet szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. 
 
 
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı: azonnal. 
 
 
 
 
 
 
A hatodik napirendi pont tárgyalása: 
 
6./ A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
1/2005 (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 
       Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
                      Naske Adrienn kirendeltség vezetı 
     (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete) 
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Tóth Ferenc polgármester és Naske Adrienn kirendeltség vezetı tájékoztatják a képviselı-
testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
 
 
Naske Adrienn tájékoztatja a testületet, hogy eddig 483,40 Ft+áfa volt a díj, az új díj 512,10 
Ft+áfa lesz, az emelés 5,60%. 
 
 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata  
 Képviselı-testületének 

4/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete  
 a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

1/2005. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  

 
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

 
1. § 

 
(1) Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének a szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2005. (I. 29.) önkormányzati 
rendelet  1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2012. július 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 

veszti. 
 
 
  
 
 
A hetedik napirendi pont tárgyalása: 
 
7./ Egyéb 
I. A 040/22 és a 040/23 hrsz-ú önkormányzati területek értékesítése 
 
 Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
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Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a testületet, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi 
CXCVI. tv. értelmében a magyar nemzeti vagyonkezelı zrt hozzájárulása kell az adásvételi 
szerzıdéshez. 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
18/2012. (VI.27.) határozat 
A 040/22 és a 040/23 hrsz-ú önkormányzati területek értékesítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Sági 
Márk (6043 Kunbaracs, József Attila utca 6.) sz. alatti lakos részére az önkormányzat 
tulajdonát képezı 040/22 (0.0875 ha) és 040/23 (0.1076 ha) hrsz. területeket 50 000 
Ft, azaz ötven ezer forint összegben értékesíti .  

           Az értékesítéssel kapcsolatos hatósági eljárás (földkimérés) a vevıt terheli. 
           A Képviselı- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelı Zrt.  hozzájárulása   után- az adásvételi szerzıdést aláírja. 
 

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı: értelemszerően 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 
polgármester az ülést 17.11 perckor bezárta.  

 
 
 

 
Kmft. 

 
 
 
 Tóth Ferenc                                                                                           Lırincz Edit  
     polgármester                                                                                                jegyzı 
 
 


