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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
 
8. /2011. 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 7-én 
(szerdán) 17: 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 Közoktatási Intézmény Kunbaracsi Tagintézményének szervezeti kérdéseirıl 
hozott határozatok felülvizsgálata 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
2./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról  
     Elıadó:  Tóth Ferenc polgármester 
                    Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
 
 
 
 
 
Az elsı napirendi pont tárgyalása: 

1./ 1./ Lestár Péter Közoktatási Intézmény kunbaracsi Tagintézményének szervezeti 
kérdéseirıl hozott határozatok felülvizsgálata 
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 Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
          
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
Továbbá elmondja, hogy a Kormányhivatal levelében tett észrevételre a jogszabályoknak 
megfelelı javításokat el kell végezni , természetesen a  szakmai és pénzügyi lehetıségek 
feltérképezésével és a szülıi igények és a gyermeki jogok érvényesítésének figyelembe 
vételével. 
Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a testületet, hogy a Kormányhivatal levelének kézhezvétele 
után két alkalommal egyeztetı tárgyalás folyt a fenntartó az intézmény képviselıi és az 
önkormányzat között.  
Továbbá elmondja, hogy az óvodás gyermekek szülei nyilatkozataik alapján hozzájárultak az 
óvoda 6 órás nyitva tartásához a településen. Az iskolás gyermekek szülei nyilatkozataik 
alapján napközis ellátást nem igényeltek, 3 szülı kért gyermekfelügyeletet a falugondnoki 
busz indulásáig. 
 
 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatokat hozza: 
 
 
 

33 /2011. (IX. 07.) határozat 

Határozat kiegészítése 

HATÁROZAT 

Kunbaracs Község Önkormányzatának  képviselı-testülete  a 24/2011.(V. 25.) sz. határozatát 
az alábbiakkal egészíti ki: 

A szülık nyilatkozataik alapján hozzájárultak az óvoda 6 órás nyitva tartásához a településen. 

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 
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34 /2011. (IX. 07.) határozat 

Határozat kiegészítése 

                                                               HATÁROZAT 

Kunbaracs Község Önkormányzatának  képviselı-testülete  a 21/2011.(IV. 27.) sz. határozatát 
az alábbiakkal egészíti ki: 

A szülıi igényekre tekintettel -a nyilatkozatokba foglalt idıtartamban -az önkormányzat a 

gyermekek felügyeletérıl gondoskodik.  

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 
 
 

35 /2011. (IX. 07.) határozat 

Gyermekfelügyelet a településen 

HATÁROZAT 

Kunbaracs Község Önkormányzatának  képviselı-testülete   a gyermekfelügyelethez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja a településen. 

 

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 
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A második napirendi pont tárgyalása: 
2./ Egyéb 
 
 
I. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról  
 
 Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
                Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester beszámol az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról,gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl.  
 
 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
36/2011 (IX. 07.) határozat  
A  2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 
 

H a t á r o z a t 
 
       Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete az önkormányzat 
 2011.évi   költségvetésének  I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.          
 
 
                  Felelıs:    Tóth Ferenc polgármester 
                  Határid ı: értelemszerően 
 

 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

4/2011./IX.08./ önkormányzati rendelete 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 

1/2011. (II.17) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
többször módosított 1992.évi XXXVIII. Törvény 65.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi 
CLXIX. Törvény önkormányzatokra vonatkozó elıírásaira, valamint a 292/2009.8XII.19.) sz. 

Kormányrendeletben foglaltakra az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
1/2011.(II. 17.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
 

(1) A Képviselı-testület a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének összes 
bevételeit 76.472 eFt.-ban állapítja meg, amely a (2) - (8) bekezdésekben felsorolt bevételi 
forrásokból tevıdik össze. 
 
(2) Az Önkormányzat költségvetésében az állami hozzájárulás összege 30.785 eFt. 
 
      Ezen belül: 
 
 Eredeti 

elıirányzat 
I. félévi mód.elıi. 

 
a./ Normatív állami 
hozzájárulás                                                  

11598 11598 

b./ Egyes szoc.felad. tám.                                                                                               
c./ Központosított támogatás                                                 
                                                                                                                                                                                

  
1010 

f./ Mők.képtelen Önk. 
Kieg.tám.                                                                                              

  

g./Helyi Önk.fejl. (Vismaior 
feladatok támogatás)                       

  

 
 
(3) Az önkormányzat 
mőködési bevételei                                  

 
2493 

 
2493 

(4) Az önkormányzat sajátos 
mőködési bevételei                                                                

 
31077 

 
31077 

(5) Felhalmozási bevételek               
(6) Tám.ért. mők. bevételek                                        2500 2500 
(7) Fejlesztésre átvett 
pénzeszközök                                                      

7000 7000 

(8)önkorm.egyéb bev. 21804 20794 
 
 
 
Ezen belül: 
 
      - forráskiegészítı hitel felvétel                   21804                             18820                                                                    
      - fejlesztési hitel felvét                                                                        1974                        
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(8) Elızı évi pénzmaradvány                                                                      
 
 
 
 
 

2. § 
 
 
 
 

A Képviselı-testület a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének összes kiadásait 
76.472. eFt.-ban állapítja meg. 
 
 
 
Ezen belül: 
 Eredeti 

elıirányzat 
I. félévi mód.elıi.   

 
a./ Személyi juttatások                               17923 17923 
b./ Társadalombizt. járulék:                                                                   5617 5617 
c./ Munkaadókat terh.egyéb.jár:                                                                             
   
d./ Dologi kiadások                                                                              14983 14983 
e./ Egyéb folyó kiad./kamat 
kiad./                                                                                         

 
700 

 
700 

f./ Tám.átadott pe. Mőködésre                                                           16252 16252 
g./ Átadott pénzeszköz 
fejlesztésre                                                                                         

  

h./ Rendszeres és eseti pénzb. 
ellát.:                                                                                   

 
8528 

 
8528 

j./ Hitel visszafizetés                                                                            4469 4469 
k./ Fejlesztési hitel visszafizetés                                                                                                   
l. Tartalék                                                                                      1000 1000 
m./ Felhalmozási kiadások                                                                                            7000 7000 
 
 
 
Ezen belül: 
 
Felújítás                                                             2000                          2000                                                   
 
Beruházás                                                          5000                          5000                                                         

 
3. § 

 
 
Jelen rendelet 2011. szeptember 9. napján lép hatályba. 
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Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 
polgármester az ülést 17.55. perckor bezárta.  

 
 
 

 
Kmft. 

 
 
 
 Tóth Ferenc                                                                                           Lırincz Edit  
     polgármester                                                                                                jegyzı 
 
 


