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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

9./2011. 

J e g y z ı k ö n y v 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011.szeptember 28.-án 
(szerdán) 14 órakor tartott ülésérıl. 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester                          
Fehér István képviselı 
Hegedős Lászlóné képviselı 
Kecskeméti Zoltán képviselı  
Kigyósi Krisztián képviselı (4 fı képviselı ) 

Tanácskozási joggal meghívott:     Lırincz Edit jegyzı 
                                                           Tolnai Irén pénzügyi elıadó 

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. 
Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

Az ülés napirendje: 
 
1./ Az Önkormányzat 2011-2014. évi idıszakra vonatkozó gazdasági programja 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
                    
2./ Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
                    Lırincz Edit jegyzı 
 
3./Kunbaracs Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
                    Lırincz Edit jegyzı 
 
4./ Beszámoló a polgármester 2011. I. félévi tevékenységérıl a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulásban 
       Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
5./ Egyéb 
 
 
Az elsı napirendi pont tárgyalása: 
1./ Az önkormányzat 2011-2014. évi idıszakra vonatkozó gazdasági programja 
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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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
 
37/2011.(IX.28.)  határozat 
Kunbaracs Község Önkormányzatának 
2010-2014. évi idıszakra vonatkozó 
Gazdasági programja 

HHAATTÁÁRROOZZAATT  
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2010-2014. évi 
idıszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és azt a melléklet szerint elfogadja. 

Felelıs:   Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı:folyamatos 
 
 
 
 
A második napirendi pont tárgyalása: 
2./ Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
                    Lırincz Edit jegyzı 
 
 (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester és Lırincz Edit  jegyzı tájékoztatja a testületet az írásos 
elıterjesztés alapján. 
.  

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Kunbaracs Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  

5/2011. (IX. 29.)  
önkormányzati rendelete  

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól  
 
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.§ (1) a)-b) 
pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 16.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében, az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:  
 
1.Értelmez ı rendelkezések  
 
1. §  (1) Hivatali helyiség: Kunbaracs Község Önkormányzati Hivatala 6043 Kunbaracs, 
Kölcsey u. 1. szám alatti tanácskozó terme  
        (2) Hivatali munkaidı:az önkormányzat mindenkor hatályos Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló helyi rendeletben meghatározott idı.  
2.A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali  munkaid ın kívül történ ı 
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai  
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2. §  
(1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi 
kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyzı engedélyezi. Az engedélyezési 
eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
(2) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, melyet írásban az eljáró 
anyakönyvvezetınél kell benyújtani.  
3. §  
 
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése akkor engedélyezhetı, ha a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének jogszabályban elıírt feltételei biztosítottak.  
 
 
(2) Az engedélyezı a helyszínen köteles meggyızıdni arról, hogy a kérelemben 
megjelölt helyszín megfelel a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint e rendelet 
elıírásainak.  
 
 
 
(3) A hivatali helyiségen kívül engedélyezett helyszínen biztosítani kell a megfelelı 
mérető és minıségő fedett helyszínt, mely biztosítja az anyakönyv helyszínen való 
biztonságos kezelését.  
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A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat lét esítése és a kapcsolódó 
szolgáltatások díjai  
4. §  
(1) Hivatali munkaidıben az önkormányzat  hivatalos helyiségében a házasságkötés és 
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése díjmentes.  
(2) A hivatali munkaidın kívül és hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén, továbbá a hivatali munkaidın kívül 
hivatali helyiségben tartott házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
esetén az önkormányzat részére járó díjat és az anyakönyvvezetıt megilletı díjat e 
rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
(3) A (2) bekezdésben foglalt díjakat a házasságkötést vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítését megelızı két munkanapon belül, az Önkormányzati Hivatal által 
kiállított számla alapján kell megfizetni. A díj megfizetését az errıl szóló bizonylat 
bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezetı felé igazolni.  
  
Záró rendelkezések  
5. §  
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.  
6. §  
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követıen bejelentett házassági szándék és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban 
kell alkalmazni 
 
 
A harmadik napirendi pont tárgyalása: 
3./Kunbaracs Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
                    Lırincz Edit jegyzı 
 
 (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján. 

Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a testületet, hogy Kunbaracs község Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát- amely szabályzat az SZMSZ melléklete- határozattal 
kell elfogadnia a testületnek. 
.  
 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének   

                                   6/2011.(IX.29. )önkormányzati rendelete 

 Kunbaracs Önkormányzat Szervezeti és M őködési Szabályzatáról   
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Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  

az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következıket rendeli el:  

   

I.       fejezet  

   

Az önkormányzat hivatalos megnevezése, kapcsolatai, a hatáskör átruházás 
szabályai  

   

1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai  

   

1.§ (1)  Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kunbaracs Község 
Önkormányzata 6043 Kunbaracs Kölcsey u.1.  

 

   

2. Hatáskör átruházás  

   

2. §  (1) A képviselı-testület egyes hatásköreinek gyakorlását az 1. számú 
függelékben foglaltak szerint a polgármesterre átruházza.  

II. FEJEZET  

   

A képviselı-testület mőködése  

   

3.A képviselı-testület ülései  
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3. § (1) A képviselı-testület munkatervében megjelölt idıpontban (továbbiakban: 
rendes ülés) ülésezik. Ezen kívül alakuló és rendkívüli ülést, valamint 
közmeghallgatást tart.  

 (2) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés hivatalos helyszíne: Kunbaracs 
Község Polgármesteri Hivatalának   tanácskozó terme. A közmeghallgatást a község 
Faluházában tartja a képviselı-testület.  

   

4. Az alakuló ülés szabályai  

   

4. § (1)  A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a 
polgármester és a helyi önkormányzati képviselık választásának eredményérıl.  

(2) Az eredmények ismertetése után az eskütételek következnek.  

5. § (1) Az eskütételt követıen a polgármester megszavaztatja az alakuló ülés 
napirendjét.  

(2) Az alakuló ülés kötelezı napirendi pontjai az alábbiak:  

a) a bizottságok tagjainak megválasztása,  

b) a polgármester  programjának  ismertetése,  

c) a polgármester juttatásainak megállapítása,  

d) az alpolgármesterek megválasztása    

e) az alpolgármesterek juttatásának megállapítása.  

   

5. A rendes ülés  

   

6. § (1) A képviselı-testület évente legalább 6 alkalommal rendes ülést tart.  

 (2 ) A képviselı-testület július és augusztus hónapban nem tart ülést.  

   

6. Rendkívüli ülés 
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7. § (1) A képviselı-testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze az indítvány 
kézhezvételét követı legkésıbb 5 napon belül.  

(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, ha  

a) a képviselı-testületi tagok legalább egynegyede kezdeményezi, vagy  

b) a képviselı-testület bizottsága  

indítványozza.  

8. § (1) Az indítványt írásban vagy elektronikus formában a polgármesternél 
terjeszthetı elı.  

III. FEJEZET 

   

A képviselı-testület mőködésének dokumentumai  

   

7. A képviselı-testület munkaterve  

   

9. § (1) A munkatervet a polgármester a tárgyév február 28-ig terjeszti a képviselı-
testület elé. A munkatervet legkésıbb a beterjesztéstıl számított 15 napon belül 
fogadja el a képviselı-testület.  

(2) A munkaterv-tervezet összeállításakor kötelezı javaslattevık:  

a) az alpolgármester,  

b) a települési képviselık,  

c) a képviselı-testület bizottsága  

(3) A kötelezı javaslattevık javaslatukat írásban a tárgyév január 31. napjáig juttatják 
el a polgármesternek.  

10. §   (1) A munkaterv tartalmi elemei a következık:  

a) az ülések tervezett idıpontja, napirendje,  

b) a közmeghallgatás idıpontja. 

c) a  falugyőlés idıpontja 
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 8. A meghívó  

   

11. § (1) A meghívó tartalmazza:  

a) az ülés helyét, napját, kezdési idıpontját,  

b) a tervezett írásbeli elıterjesztés tárgyának és elıterjesztıjének megjelölését, és  

c) az ülés típusát.  

(2) Rendes ülés meghívóját az ülés elıtt 3 nappal, rendkívüli ülés esetén az ülést 
megelızı nap 12. órájáig kézbesíthetı a képviselık és a meghívottak részére.  

a) Amennyiben az idı rövidsége miatt írásos meghívót küldeni már nem lehet, a 
képviselı-testület tagjait személyesen történı értesítéssel (telefon) kell tájékoztatni 
az ülés helyérıl, idejérıl, a napirendrıl, a sürgısség okát azonban feltétlenül közölni 
kell. 

(3) Az ülés idıpontjáról az ülést megelızı 3. naptól a jegyzı tájékoztatást tesz 
közzé:  

a) az önkormányzat hirdetıtábláin történı kifüggesztéssel,  

b) elektronikus formában az önkormányzat honlapján - www.kunbaracs.hu- történı 
megjelenítéssel. 

                                                             

                                                            IV. FEJEZET  

   

A képviselı-testület mőködése  

   

9. A képviselı-testület összehívása  

   

12. § (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, 
illetıleg tartós akadályoztatásuk esetére a korelnök vezeti és hívja össze a képviselı-
testület ülését.  

 (2) A polgármester a napirendek összeállításáról, az elıterjesztésekrıl, azok 
sorrendjérıl, a képviselı-testületi meghívó végleges tartalmáról az ülést megelızıen 
legalább 8 nappal dönt.  
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10. Az elıterjesztések rendje  

   

13. § (1) A képviselı-testület napirendjéhez elıterjesztık lehetnek:  

a) a polgármester  

b) az alpolgármester,  

c) a képviselı vagy  

d) a képviselı-testület bizottsága.  

 (2) Az elıterjesztést, a képviselı-testület ülésének idıpontját megelızıen legalább 3 
nappal a polgármesternek kell benyújtani.  

                                                             

   

11. Napirend 

   

14. § (1) A képviselı-testületi ülés napirendjének elıterjesztésére kizárólag írásban 
kerülhet sor:  

(2) Sürgısségi indítvány kizárólag szóban tehetı. Sürgısségi indítvánnyal 
elıterjesztést akkor lehet tenni, ha a Képviselı-testület által megállapított határidı 
mulasztás, vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következı ülésre már nem 
terjeszthetı be. A sürgısségi indítványt legkésıbb az ülés napirendjének 
megszavazásáig lehet elıterjeszteni, melyet az elıterjesztéskor meg is kell indokolni.  

12. Az ülés vezetése 

   

15. § (1) A polgármester, az alpolgármester, és a korelnök (továbbiakban együtt: 
ülést vezetı) állandó feladatai az ülés jellegétıl függetlenül:  

a) az ülés megnyitásakor számszerően megállapítja a határozatképességet és azt az 
ülés teljes idıtartama alatt folyamatosan vizsgálja,  

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,  

d) minden egyes elıterjesztés felett külön-külön nyit vitát,  
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e) döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat,  

f) az elıterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként 
bocsátja szavazásra úgy, hogy elıbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítı 
indítványokról az elhangzás sorrendjében, majd az elıterjesztésben szereplı 
határozati javaslatot, és  

g) a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot.  

16. § (1) A polgármester, a képviselık kezdeményezhetik valamely napirendi pont 
elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását.  

(2) Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc idıtartamban az ülés során bármikor tehetı, 
amely az ülés vezetésével, rendjével összefüggı, a tárgyalt napirendi pontot 
érdemben nem érintı döntést igénylı eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.  

17. § (1) Az elıterjesztıhöz a képviselı-testület tagjai és a tanácskozási joggal 
meghívottak kérdéseket intézhetnek, amelyekre még a vitát megelızıen válaszolni 
kell.  

(2) Az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítés csak akkor tehetı, ha az új információt 
tartalmaz.  

(3) A vita lezárására a képviselı-testület bármely tagja javaslatot tehet. A vita 
lezárása után a napirend elıadója válaszol a hozzászólásokra, ezt követıen további 
hozzászólásra nincs lehetıség.  

18. § (1) A nyilvános ülésen a képviselı-testület tagjain kívüli meghívott személyek  
és  a hallgatóság a kijelölt helyen foglalhatnak helyet.  

(2) A hallgatóság a napirendekhez nem szólhat hozzá, a meghívott személyek a 
saját napirendjükhöz hozzászólhatnak.  

(3)A polgármester legfeljebb 5 perc idıtartamú hozzászólási jogot biztosít a 
hozzászólóknak.  

   

   

   

13. A tanácskozás rendjének fenntartása  

   

19. § (1) Az ülést vezetı feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Ennek 
érdekében a feladatai a következık:  

a) a tanácskozás idıtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors, érdemi 
eldöntésére, és  
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b) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tárgyalt témától.  

(2) A Képviselı-testület ülésének ideje alatt az ülésteremben mobiltelefont használni 
nem lehet.  

   

   

14.  A szavazás módja  

   

20. § (1) A polgármester a vita során elhangzott javaslatokat külön-külön bocsátja 
szavazásra úgy, hogy elıbb a vitában az elhangzás sorrendjében elhangzott 
módosító és kiegészítı, majd a teljes javaslatot bocsátja szavazásra.  

(2) Amennyiben a módosító vagy kiegészítı javaslatot az elıterjesztı elfogadja, a 
módosító vagy kiegészítı javaslatról az eredeti javaslatnak módosítással, 
kiegészítéssel nem érintett pontjaival együtt kell szavazni.  

(3)A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet. A nyílt szavazás név szerinti is lehet.  

15. Nyílt szavazás  

   

21. § (1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.  

(2) Bármely képviselı javaslatot tehet név szerinti szavazásra.  

22. § (1) A név szerinti szavazás esetén a polgármester a képviselık névsorát 
betőrendben kell felolvasni.  

(2)A képviselık "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A 
polgármester szavazatát mindig utolsóként adja le.  

   

   

V. Fejezet  

   

Egyéb mőködési kérdések  

   

16. A rendelet kihirdetése  
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23. § (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése az önkormányzati hivatal 
hirdetıtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendelet szövege 15 napig marad 
kifüggesztve. A kihirdetett rendeletet az önkormányzat honlapján is publikálni kell. 

 (2) Azon önkormányzati rendeletek végrehajtásáról és hatályosulásáról, amelyeket 
jogszabály szerint nem tárgyal évenként visszatérı rendszerességgel a testület, a 
polgármester kétévenként tájékoztatást ad a képviselı-testületnek. 

   

                                                               

17. Közmeghallgatás 

   

24. § (1) A közmeghallgatás idıpontjáról a képviselı-testület munkatervében 
rendelkezik. Közmeghallgatás összehívása elıtt a polgármester tájékoztatást tesz 
közzé a közmeghallgatás idıpontja elıtt legalább 5 nappal a következı helyeken:  

a) az önkormányzat hirdetıtábláin történı kifüggesztéssel,  

b) a elektronikus formában az önkormányzat honlapján történı megjelenítéssel  

 (2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre a képviselı-testületnek lehetıleg 
azonnal válaszolni kell.  

(3) Amennyiben a közérdekő kérdés vagy javaslat a közmeghallgatáson nem 
válaszolható meg, a meg nem válaszolt közérdekő kérdést és javaslatot a 
polgármester vizsgálja.  

25. § (1) A kérdést a polgármester 15 napon belül megválaszolja a kérdezınek. A 
válaszról a képviselı-testületet a soron következı ülésen tájékoztatni kell.  

 (2) A közmeghallgatáson a képviselı-testület önálló napirendeket is megtárgyalhat.  

   

   

   

18. Helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés  

   

26. § (1) A helyi népi kezdeményezést a választópolgárok legalább 10 %-a 
kezdeményezheti.  
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(2) A helyi népszavazást a választópolgárok legalább 25 %-a kezdeményezheti.  

   

   

                                                            VI. FEJEZET  

   

                                                A képviselı-testülethez kapcsolódó szervek  

   

19. Bizottság  

   

27. § (1) A Képviselı-testület Vagyonnyilvántartó Bizottságot hoz létre.  

 (2) A Vagyonnyilvántartó Bizottság 2 tagból áll. A Bizottság feladata a 
vagyonnyilatkozatok vizsgálata.  

   

20. Polgármester, alpolgármester  

   

28. § (1) A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.  

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el tisztségét. A képviselı-
testület két alpolgármestert választ.  

(3) A” külsıs” alpolgármester a polgármester irányításával  társadalmi 
megbízatásban végzi a munkáját. 

   

   

   

 

 VII. Fejezet  

   

ZÁRÓ RENDELKEZÉS  
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29. § (1) E rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2011. 
szeptember 29.   

(2) Hatályát veszti a  6/2007.(IV.19.) sz. a képviselı-testület és szervei szervezeti és 
mőködési szabályzatáról szóló  önkormányzati rendelet.  

 
 
A negyedik napirendi pont tárgyalása: 
4./ Beszámoló a polgármester 2011. I. félévi tevékenységérıl a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulásban 
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, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
 
  38/2011. (IX. 28.) határozat 
 Beszámoló a polgármester 2011. I. félévi tevékenységérıl a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulásban 
 

HATÁROZAT 
 
A Képviselı-testülete megvitatta Tóth Ferenc polgármester. beszámolóját és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselı- testület elfogadja a Társulás 2011. I. félévi tevékenységérıl készített 
beszámolót. 
 
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

Az ötödik napirendi pont tárgyalása: 
5./ Egyéb 
I.  Közoktatási feladatok ellátására kötött Feladatátadási szerzıdés módosítása 
 
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester  
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet ,hogy a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás és Kunbaracs Község Önkormányzata együttmőködési megállapodást köt a szülıi 
igényeknek megfelelı, a gyermeki jogokat figyelembe vevı napközbeni szolgáltatás 
biztosítására. 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
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  39/2011. (IX. 28.) határozat 
 Közoktatási feladatok ellátására kötött Feladatátadási szerzıdés módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
A Képviselı-testület elfogadta a határozat- tervezet mellékletét képezı, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Feladatátadási szerzıdést, valamint annak mellékletét képezı 
Megállapodást, egyben felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert a szerzıdés és a 
megállapodás aláírására. 
 
 
 
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
II: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete) 
 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
 

 

 

 

 

 

40/2011. (IX. 28.) határozat. 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
  

HHAATTÁÁRROOZZAATT  

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete úgy dönt, hogy, csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

Elfogadja az Ösztöndíjpályázat Általános Szerzıdési Feltételeit és az abban foglaltaknak 
megfelelıen jár el. 

A szükséges költségvetési fedezetet biztosítja. 
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Felelıs: Tóth Ferenc 
Határid ı:értelemszerően 
 
 
III.  Kecskemét Megyei Jogú Város Települési Esélyegyenlıségi Programja 
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 

41 /2011. (IX. 28.) határozat 

Települési Esélyegyenlıségi Program 

HATÁROZAT 

 Kunbaracs Község Önkormányzatának  képviselı-testülete  hozzájárul  a település 

összesített  adatainak felhasználásához Kecskemét Megyei Jogú Város Települési  

          Esélyegyenlıségi Programjában. 

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 

 
 
 
 
 

IV:  Kölcsey u. 3/A. szám alatti szolgálati lakás bérletének meghosszabbítása 

       Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Antal László részére a Kölcsey u. 
3/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás július 31-ig volt bérbe adva. 
Javasolja a lakás bérletének 2011. december 31-ig történı meghosszabbítását. 
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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 

42 /2011. (IX. 28.) határozat 

Kölcsey u. 3/A. szám alatti szolgálati lakás bérletének meghosszabbítása 

 

HATÁROZAT 

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

részére a Kölcsey u. 3/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakást 

2011. december 31-ig bérbe adja.  

 

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 

 

 

 

V. Vagyonnyilvántartó bizottság elnökének megválasztása 

 Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Hegedős Lászlóné a Képviselı-
testület május 25-i ülésén lemondott a vagyonnyilvántartó bizottság elnöki tisztségérıl 
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A polgármester javaslatot tesz a vagyonnyilvántartó bizottság elnökének személyére: 
Elnök: Kecskeméti Zoltán képviselı 
 
A szavazáshoz minısített többség szükséges (3 fı) 
 
 
A polgármester megkérdezi a javaslatba került személyt, hogy vállalja-e a vagyonnyilvántartó 
bizottságba történı tagsági jelölést. 
 
Kecskeméti Zoltán nyilatkozik, hogy vállalja a jelölést, zárt ülés elrendelését nem kéri. 
 
A jelölt bejelenti, személyes érintettségét. 
 
A Képviselı-testület döntéshozatalból történı kizárásról szavaz.  
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza. 
 
  
43/2011.(IX.28.) határozat 
döntéshozatalból való kizárás  
 
 

H a t á r o z a t 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
Kecskeméti Zoltán bizottsági elnök jelöltet nem zárja ki a döntéshozatalból. 

 
 
 Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
 Határidı: azonnal 

 
 

 
 
Döntéshozatal a vagyonnyilvántartó bizottság elnökének megválasztásáról. 
 

 

43/A/2011.(IX.28.) határozat 
 vagyonnyilvántartó bizottság elnökének megválasztásáról 
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H a t á r o z a t 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV.  
törvény 22. §-ának (1) bekezdése, valamint az önkormányzat 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 27. §-ában 
meghatározottak értelmében Kecskeméti Zoltánt a vagyonnyilvántartó 
bizottság elnökének megválasztja. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
                                    Határidı: azonnal 
 
VI. Tanyafejlesztési Program 
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 

 

44 /2011. (IX. 28.) határozat 

A Tanyafejlesztési Programon történı indulás megvitatása 

 

 

 

HATÁROZAT 

Kunbaracs Község Önkormányzatának  képviselı-testülete   megtárgyalta 

a vidékfejlesztési miniszter rendeletben közzé tett, a vidékfejlesztési program 

keretében régóta ígért tanyafejlesztési pályázati felhívását és úgy dönt, hogy 

azon önállóan nem indul. 
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 A képviselı- testület továbbá úgy határoz,   hogy  Fülöpháza 

Község Önkormányzata által benyújtandó pályázathoz kíván csatlakozni az 

önkormányzat külterületi földútjainak karbantartása, rendszeres felújítása 

érdekében szükséges eszközök beszerzése érdekében. A csatlakozás erısíti 

a pályázó önkormányzat pályázati kérelmét . Nyertes pályázat esetén 

önkormányzatunk önköltségi áron vehetné igénybe a rendelkezésre álló eszközöket. 

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 

VII. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása 

Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

 (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete) 

 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

45 /2011. (IX. 28.) határozat 

Polgármesteri hivatal SZMSZ-ének jóváhagyásáról 

HATÁROZAT 
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Kunbaracs Község Önkormányzatának  képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta és azt az elıterjesztés szerinti változatlan 

tartalommal elfogadja.  

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 

VIII. Csatlakozás a Leader Helyi Akciócsoport képviseletére létrejövı egyesülethez 

Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
 

46 /2011. (IX. 28.) határozat 

Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület megalapítása 

 

 

HATÁROZAT 

 

I. Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a LEADER HACS tagjaként 

alapítóként kíván részt venni a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület megalapításában.” 

 

II. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert az 

alapítandó egyesület nevét, célját, székhelyét, szervezeti felépítését is tartalmazó részletes 

alapszabályának az alakuló gyűlésen történő meghatározására, valamint elfogadására. Az 
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Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert az alapítandó egyesület 

ügyintéző és képviseleti szerveinek, és tisztségviselőinek az alakuló gyűlésen történő jelölésére és 

megválasztására.” 

 

III. Kunbaracs Község Önkormányzat képviselő- testülete felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert az 

alapítandó egyesület éves 5.000,-Ft összegig terjedő tagdíjfizetési kötelezettség vállalására, valamint 

minden olyan jognyilatkozat szóban és írásban történő megtételére, amely az egyesület 

megalapításához szükséges.” 

 

 

 

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 

IX. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján. 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
 
47/2011. (IX.28.) határozat: 
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetben történı 
kiadásáról 

HATÁROZAT 
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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. 
 
 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. 

 
 Gazdálkodási jogkör: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
    
 
Az intézmény törzsszáma: 338228 
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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 
• 682001 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 népszavazáshoz .kapcs. tevékenységek 
• 841133 Adó, beszedés ellenırzés 
• 841402 Közvilágítási feladatok 
• 841403 Községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások 
• 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
• 841902 Központi költségvetési befizetések 
• 8419069 Finanszírozási mőveletek elszámolásai 
• 862240 Háziorvosi szolgálat 
• 889928 Tanyagondnoki szolgálat 
• 882111 Rendszeres szociális segély 
• 882112 idıskorúak járadéka 
• 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
• 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
• 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 
• 8130001 Zöldterület kezelés 
• 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. hrsz: 2 
Orvosi rendelı+lakás Kunbaracs Kossuth L. u. 19. hrsz: 8 
Hullaház Kunbaracs Kákás 319. hrsz: 0187/11. 
Dögkamra Kunbaracs Kákás 185.  hrsz: 036/12 
Iskola Kunbaracs Kölcsey u. 2. hrsz: 99 
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Mővelıdési Otthon Kunbaracs Kölcsey u. 3. hrsz: 4 
Óvoda Kunbaracs Kölcsey u. 2/a. hrsz: 98/1 
Iker garzon Kunbaracs Kölcsey u. 3/a. hrsz: 6 
Sportöltözı Kunbaracs Arany J. u. 10. hrsz: 147/2 
Tanya Kunbaracs Kákás 185. hrsz: 036/8 
Játszótér Kunbaracs  hrsz: 146 
Utak, közterületek, közmővek, földingatlanok a vagyonleltár szerint. 
Vagyon feletti rendelkezési jog annak használatára terjed ki. 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat az intézmény. 
2.) Ezen alapító okirat elfogadásával a 25/2009.(X.02.) és a 28/2011.(V.25.) sz. 
határozatok hatályukat vesztik. 

 
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester, Lırincz Edit jegyzı 
Határid ı: értelemszerően 
 
X. Hagyományırzı népzenei és néptánc találkozó Kunbaracson 

Elıadó: Tóth Ferenc polgármester és Hegedős Lászlóné képviselı 

(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester és Hegedős Lászlóné képviselı tájékoztatja a testületet az írásos 
elıterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
 

 

 

 

 

 

48 /2011. (IX. 28.) határozat 

Hagyományırzı népzenei és néptánc találkozó Kunbaracson 
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HATÁROZAT 

 Kunbaracs Község Önkormányzatának  képviselı-testülete úgy határoz, hogy a LEADER 

források A térség hagyományainak ápolása célterületen belül pályázatot nyújt be 

hagyományırzı népzenei és néptánc találkozó szervezésére Kunbaracson. 

A projekt teljes becsült költsége:                     1.000 000-Ft 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás.800 000-Ft  

A képviselı- testület a fejlesztés ÁFA tartalmát 200 000-Ft-t a költségvetésében biztosítja. 

A képviselı-testület támogatást igénylı ügyfélként kíván az MVH nyilvántartási rendszerében 

szerepelni.  

Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 

Határidı:  értelemszerően 

Tóth Ferenc polgármester és Hegedős Lászlóné képviselı   tájékoztatják a testületet, hogy  a 
2011. évi a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében A 
Települési és Térségi Fejlesztésekrıl(TP-1-2011) szóló pályázaton a tanyagondnokság 
fejlesztése címmel pályáz az önkormányzat. Kézmőves foglalkozásokat tervezünk a 
hagyományos ünnepkörökhöz kapcsolódóan a tanyán élı gyermekeknek és szüleiknek, 
továbbá a tanyagondnoki gépjármő felszereltségét szeretnénk növelni erısebb üléshuzatokkal 
és téli gumival. A forrás összesen 300250Ft, ebbıl az önerı 30250.Ft. 

 

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 
polgármester az ülést 16 óra 53 perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lırincz Edit  
     polgármester                                                                                                jegyzı 
 


