Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

10./2011.
Jegyzıkönyv
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011.december 9.-én
(pénteken) 15 órakor tartott ülésérıl.
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester
Fehér István képviselı
Hegedős Lászlóné képviselı
Kigyósi Krisztián képviselı (3 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 4 fıvel megkezdi munkáját.
A polgármester az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására.
Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi napirendet fogadta el.
Az ülés napirendje:
1./ A 2012. 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 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
Tolnai Irén pénzügyi elıadó
4./ A 2012. évi vízszolgáltatási díjak megállapítása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
5./ Egyéb

Az elsı napirendi pont tárgyalása:
1./ A 2012. évi belsı ellenırzési terv elfogadása
Elıadó: Lırincz Edit jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete)
Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a Képviselı- testületet a 2012. évi belsı ellenırzési terv
meghatározásáról.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
49/2011.(XII.09.) határozat
2012. évi belsı ellenırzési terv
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HATÁROZAT
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi belsı ellenırzési tervét
az alábbiakban határozza meg:
1./ A Faluház mőködésének ellenırzése
2./ Az ellenırzés típusa:pénzügyi célellenırzés,ellenırizendı idıszak: 2011. év
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı: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.
Hegedős Lászlóné képviselı elmondja, hogy a gépjármőadó 95 %-os teljesülésével nagyon
elégedett, de a kommunális adónál is jó lenne behajtani a kintlévıséget.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
50/2011. (XII.09.) határozat
Az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása

Határozat
1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı- testülete az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének 3/4 éves végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı:azonnal
A harmadik napirendi pont tárgyalása:
3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
Tolnai Irén pénzügyi elıadó
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
Tolnai Irén pénzügyi elıadó ismerteti a 2012. évi költségvetési koncepció fıbb
irányvonalait.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
51/2011. (XII.09.) határozat
Az önkormányzat 2012. évi
költségvetési koncepciójának elfogadása

HATÁROZAT
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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. 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,locsolódob
beszerzése
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./ Nyílászáró csere,főtésracionalizálás intézményeknél
13./ Belterületi és külterületi útépítéshez további pályázatok benyújtása
14./ Faluközpont megújítás
15./Oktatási labor hasznosítása bevétel növelés céljából.
16. Helyi örökségvédelem ápolása ( Bagó Lajos életmővének megırzése)
17./ Önkormányzati informatikai hálózatfejlesztés
18./Ravatalozó felújítása
19./Orvosi rendelı festés
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı: értelemszerően
A negyedik napirendi pont tárgyalása:
4./ A 2012.évi vízszolgáltatási díjak megállapítása
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének
7/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl
szóló
9/2006.( VIII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. §
bekezdés a)-b) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.16.§
bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII. Törvény 7. §
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995.

(1)
(1)
(1)
évi
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LVII.tv. 4.§ (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az ivóvíz
szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló
9/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban az alábbiakat
rendeli el:
1.§. (1) Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl
szóló 9/2006.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelet ( továbbiakban :R ) 2.§ (1) bekezdése
helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak a 2012. évre vonatkozóan a
következık:
a.)Alapdíjak a vízszolgáltatásban ÁFA nélkül:

Vízszolgáltatás
Vízmérı mérete
NA 13-25
(nem üdülıkörzetben)
NA 13
(üdülıkörzetben)
NA 30
NA 40
NA 50
NA 80
NA 100
NA 150
NA 200

ALAPDÍJ
Ft/hó
2012. év
137
274
208
435
605
1088
1410
3260
10655

b.) Fogyasztás mennyiségétıl függı legmagasabb hatósági vízdíj ÁFA nélkül:

Szolgáltatás díja
Lakossági, közületi vízdíj

DÍJ Ft/m3
2012. év
275

(2) A R. 2.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:
„(4) Az (1) bekezdésben megállapított hatósági díjak korrekciója a 4.sz. mellékletben foglalt
díjszámítási képlet szerint történik.”
2.§ (1) A R. 3.sz melléklete helyébe a jelen rendelet 1.-sz. melléklete lép.
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(2) A R.. 4.sz.melléklete helyébe a jelen rendelet 2.sz. melléklete lép.
(3) Jelen rendelet 2011. december 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától
kell alkalmazni.
(4) Jelen rendelet 2012. január 2. napján hatályát veszti.

Az ötödik napirendi pont tárgyalása:
5./ Egyéb
I. A helyi jelentıségő védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló
12/2007.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Elıadó: Lırincz Edit jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

Kunbaracs község Önkormányzata
Képviselı-testületének
8/2011(XII.10.) önkormányzati rendelete a
helyi jelentıségő védett természeti terület(ek)
védettségének fenntartásáról szóló
12/2007. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Kunbaracs község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes jogszabályok és
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és feladatkörében eljárva a
helyi jelentıségő védett természeti terület(ek)
védettségének fenntartásáról szóló
12/2007. (XII.12.) önkormányzati rendeletének
módosításával kapcsolatban az alábbiakat rendeli el:
1. § A helyi jelentıségő védett természeti terület(ek) védettségének fenntartásáról szóló
12/2007. (XII.12.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban :R. ) 1.§-a az alábbiak szerint
módosul:
„A Bács-Kiskun Megyei Tanács 3./1984.(XII.12.) számú rendeletében védetté nyilvánított
Kunbaracs, Borókás buckák helyi jelentıségő védett természeti terület/ természetvédelmi
érték védettségét a Képviselı-testület e rendelettel fenntartja.
2.§ A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:
„A Kunbaracs, Borókás buckák (Hrsz.: 0340/14, 0297/2; kiterjedése: 77 ha) helyi jelentıségő
védett természeti terület.
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3. § Jelen rendelet 2011. december 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától
kell alkalmazni.
(4) Jelen rendelet 2012. január 2. napján hatályát veszti.

II. A Homokhátság Fejlıdéséért Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület mőködési költségeihez támogatás
nyújtása
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, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

52 /2011. (XII. 09.) határozat
A Homokhátság Fejlıdéséért Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület mőködési költségeihez támogatás
nyújtása

HATÁROZAT

1.

Kunbaracs

Község

Önkormányzata

az

Önkormányzat

részesedésével

működő

Homokhátság Fejlıdéséért Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kf részére 660 fı
lakosságszámmal számítva 70,- Ft/fı azaz 46.200- Ft összegő támogatást nyújt, amelyet
2011.december 31-ig átutal.
2. Kunbaracs Község Önkormányzata az Önkormányzat tagságával működő Homokhátság
Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére 660 fı lakosságszámmal számítva 30.-Ft/fı
azaz 19.800,-Ft összegő támogatást nyújt, amelyet 2012. március 31.-ig átutal, amennyiben a
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesület a tervezési területen az új HACS címet
2012. január 1-jétıl elnyeri.

Felelıs:

Tóth Ferenc polgármester

Határidı:

értelemszerően
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III. KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz szükséges
saját erı biztosítása
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

HATÁROZAT
53/2011. (XII. 09.) határozat
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıségjavító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz szükséges saját erı biztosítása

1. Kunbaracs község Önkormányzat képviselı-testülete az EU Önerı Alap pályázat
benyújtásával kapcsolatban a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő ivóvízminıség-javító
program esetében a határozat mellékletét képezı nyilatkozatot teszi
2. A képviselı-testület felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert a nyilatkozat aláírására.

Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı: azonnal

IV: Kerekegyháza Tőzoltó Köztestület önkormányzati tőzoltóságként történı további mőködtetése
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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54/2011. (XII. 09) határozat
Kerekegyháza Tőzoltó Köztestület önkormányzati tőzoltóságként történı további mőködtetése

HATÁROZAT
1./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete- mint a vonulási
területben érintett települési önkormányzat - egyetért azzal, hogy
Kerekegyháza Tőzoltó Köztestület 2012. január 1. napjától a tőzoltási, és
mőszaki mentési feladatait önkormányzati tőzoltóságként lássa el.
2./ A Képviselı-testület továbbá nyilatkozik, hogy mint a vonulási területben
érintett települési önkormányzat együttmőködési megállapodást köt az
önkormányzati tőzoltóság fenntartásával kapcsolatban. Az önkormányzati
hozzájárulás mértékének lakosságszám arányos megállapítását támogatja.
3./ A Képviselı-testület a feladatellátással kapcsolatban az érintett települési
önkormányzatokkal közösen együttmőködési megállapodást köt a Kecskeméti
hivatásos tőzoltósággal.
4./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó
megállapodások megkötése érdekében tárgyalásokat folytasson az
érintettekkel, valamint terjessze azokat a Testület elé jóváhagyásra.
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı: értelemszerően

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a
polgármester az ülést 16 óra 28 perckor bezárta.

Kmft.
Tóth Ferenc
polgármester

Lırincz Edit
jegyzı

8

