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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

7./2010. 

J e g y z ı k ö n y v 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 29.-én 
(hétfın) 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:     Lázár Tamás alpolgármester 
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./ A 2009. évi belsı ellenırzési terv elfogadása 
Elıadó: Lırincz Edit jegyzı 

2./ Beszámoló az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról 
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
              Tolnai Irén pénzügyi elıadó 

3./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
              Tolnai Irén pénzügyi elıadó 

4./ A Homokhátság Fejlıdéséért Közhasznú Nonprofit Kft. és Kunbaracs Község 
Önkormányzata közötti megállapodásról döntés 
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 

5./ Egyéb 
 
 
Az elsı napirendi pont tárgyalása: 
1./ A 2011. évi belsı ellenırzési terv elfogadása 
Elıadó: Lırincz Edit jegyzı 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete) 

Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a Képviselı- testületet a 2011. évi belsı ellenırzési terv 
meghatározásáról. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
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31/2010.(XI.29.)  határozat 
2011. évi belsı ellenırzési terv 

HHAATTÁÁRROOZZAATT  
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi belsı ellenırzési tervét 
az alábbiakban határozza meg: 
 1./ Az Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatának felülvizsgálata 
 2./ Az ellenırzés típusa:pénzügyi célellenırzés,ellenırizendı idıszak: 2009. év 

Felelıs:   Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı:értelemszerően 
 
 
 
 
A második napirendi pont tárgyalása: 
2./ Beszámoló az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról 

Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
              Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján. 
Kigyósi Krisztián képviselı az önkormányzat hitelérıl érdeklıdik. Tolnai Irén pénzügyi 
elıadó válaszában elmondja, hogy 4,5 millió Ft folyószámla hitele van az önkormányzatnak.  

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 

32/2010. (XI.29.)  határozat 
Az önkormányzat  ¾ évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása  

HHaattáárr oozzaatt   

1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı- testülete az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének 3/4 éves végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı:azonnal 
 
A harmadik napirendi pont tárgyalása: 
3./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
              Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete) 
 Tolnai Irén  pénzügyi elıadó ismerteti a 2011. évi költségvetési koncepció fıbb 
irányvonalait. 
Tóth Ferenc polgármester  javasolja, hogy  a koncepcióba kerüljön be a Kossuth L. utcán 
található mőemlék jellegő kút megóvása is. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
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33/2010. (XI.29.)  határozat 
Az önkormányzat 2011. évi  
költségvetési koncepciójának elfogadása 

HHAATTÁÁRROOZZAATT   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: 

1./ Rendezési terv aktualizálása 
2./ Közalkalmazottak, köztisztviselık részére a törvény által megállapított személyi juttatások 
biztosítása 
3./ Szociális juttatások biztosítása a konkrét törvények alkalmazásának figyelembe vételével 
4./ Közcélú munkások foglalkoztatása 
5./ Községi színvonalas rendezvények, megemlékezések megtartása. 
6./ Községi Sportpálya, szabadidı központ építésének, szépítésének folytatása. 
7./ Integrált Közösségi Szolgáltató tér ( IKSZT) komplex felújításának megkezdése 
8./ Járdaépítés folytatása 
9./ Játszótérépítés 
10./ Önkormányzati Hivatal belsı berendezésének felújítása ( járólap csere, konyha felújítás)  
11./ Óvoda felújítása 
12./ Belterületi és külterületi útépítéshez további pályázatok benyújtása 
13./ Faluközpont megújítás 
14./  Oktatási labor hasznosítása bevétel növelés céljából. 
15./Helyi örökségvédelem ápolása ( Bagó Lajos életmővének megırzése) 
16./Önkormányzati informatikai hálózatfejlesztés 
17./Erdei tanterem megvalósítása a sportpálya és a színpad környékén 
18./Ravatalozó felújítása 
19./A Kossuth Lajos utcán található mőemlék jellegő kút megóvása 
 
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
Határid ı: értelemszerően 

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 

4./ A Homokhátság Fejlıdéséért Közhasznú Nonprofit Kft. és Kunbaracs Község 
Önkormányzata közötti megállapodásról döntés 
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: 
 
 
34/2010. (XI. 29.) határozat 
A Homokhátság Fejlıdéséért Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő 
Társaság. és Kunbaracs Község Önkormányzata közötti megállapodásról döntés 
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H A T Á R O Z A T 

 
 

A Képviselı-testület megtárgyalta és elfogadta a jelen határozat mellékletét képezı, a 
Homokhátság Fejlıdéséért Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő 
Társaság. és Kunbaracs Község Önkormányzata közötti Megállapodást. Egyben 
felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert annak aláírására.  

 
   Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
   Határidı: értelemszerően 
 

Az ötödik napirendi pont tárgyalása: 
5./ Egyéb 
I.  A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ülésein való helyettesítés rendjének 
meghatározása 
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester  
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. 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: 
 

35/2010. (XI. 29.) határozat 

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  

ülésein való helyettesítés rendjének meghatározása 
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Határozat 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Kecskemét és 

Térsége Többcélú Társulás ülésein való helyettesítés rendjét az alábbiak 

szerint határozza meg:  

 

1./ A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás ülésein - beleértve azt 

is, amikor a Tanács Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár el – Tóth 

Ferenc polgármester vesz részt, illetve képviseli Kunbaracs Község 

Önkormányzatát. A polgármester akadályoztatása esetén Fehér István 

alpolgármester képviseli a polgármestert, helyette teljes jogkörrel jár el. 

 

2./ A Képviselı-testület hatályon kívül helyezi a 73/2004. (XII. 9.) sz. 
határozatát.  
 
Felelıs:   Tóth Ferenc polgármester 

                                   Határid ı:  azonnal 
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II.  Zoller Sándorné kérelmérıl döntés 
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 4 igen szavazattal 1 tartózkodás 
mellett  az alábbi határozatot hozza: 

36/2010. (XI. 29.) határozat. 

Zoller Sándorné kérelmérıl döntés 
  

HHAATTÁÁRROOZZAATT  

1./Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete úgy döntött, hogy Zoller 
Sándorné lakás kérelmét elutasítja. 

Felelıs: Tóth Ferenc 
Határid ı: azonnal 
 
 
III.  Közfoglalkoztatás 2011. 
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: 
 

37/2010. (XI. 29.) határozat 
Közfoglalkoztatás 2011. 

 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Tóth Ferenc 
polgármestert, hogy a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötött- a közcélú 
foglalkoztatásra vonatkozó-  megállapodás felülvizsgálatáig- a közfeladatok ellátásának 
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folyamatos biztosítása érdekében-az idıközben kiírásra kerülı pályázatokhoz kapcsolódó 
intézkedéseket megtegye, továbbá az azokhoz kapcsolódó megállapodásokat aláírja. 
  
   
  Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
  Határidı: értelemszerően 
 
 
 
 
IV: A helyi ipar őzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Lırincz Edit jegyzı 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete) 
 
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 

Képviselı-testületének 
5/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparőzési adóról szóló 12/2004. (X. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
 

 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a  helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  és feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

 
 

 
 

1. § 
 
 

Hatályát veszti Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének  a helyi iparőzési 
adóról szóló 12/2004. ( X. 22.) önkormányzati rendeletének  7.§ (3) bekezdése. 

 
2. § 

 
 

Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. 
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V. A vállalkozók kommunális adójáról szóló 14/1998. (XII. 07.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 
Elıadó: Lırincz Edit jegyzı 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete) 
 
Lırincz Edit  jegyzı tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján. Elmondja ,hogy 
magasabb szintő jogszabály ezt az adónemet megszüntette. 
 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
Kunbaracs Község Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
6/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

A vállalkozók kommunális adójáról  szóló 14/1998. (XII. 07.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 

 
 
 
 

 
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a  helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  és feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

 
 

 
 

1. § 
 
 

Hatályát veszti Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének  a vállalkozók 
kommunális adójáról szóló 14/1998. ( XII. 07.) önkormányzati rendelete.  

 
2. § 

 
 

Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti. 
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Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 
polgármester az ülést 15 óra 58 perckor bezárta.  

Kmft. 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lırincz Edit  
     polgármester                                                                                                jegyzı 
 


