Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

1. /2012.

Jegyzıkönyv
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 17-én
(pénteken) 14: 00 órakor tartott ülésérıl.
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester
Hegedős Lászlóné képviselı
Fehér István 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 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./ 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
Tolnai Irén pénzügyi elıadó
2./ 2012. évi munkaterv elfogadása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
3./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységérıl
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester

4./ Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló
9/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
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Elıadó:

Tóth Ferenc polgármester
Lırincz Edit jegyzı

5./A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Elıadó: Lırincz Edit jegyzı

6./ A polgármesteri hivatal köztisztviselıinek 2012. évi munkateljesítménye
követelményeinek alapját képezı célok meghatározása
Elıadó: Lırincz Edit jegyzı

7./ Egyéb

Az elsı napirendi pont tárgyalása:
1./ A 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
Tolnai Irén pénzügyi elıadó
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján.
Továbbá elmondja, hogy a hiányt az ÖNHIKI támogatásból próbáljuk majd lefaragni
Hegedős Lászlóné képviselı nagyon soknak tartja a kerekegyházi szociális társulásnak
fizetendı települési hozzájárulást ezért kéri, hogy a társulás képviselıi számoljanak be. az
elmúlt év munkájáról a településen
Hegedős Lászlóné a továbbiakban az oktatás kapcsán megjegyzi, hogy a kisérı tanár bérét
rendezni kell a Lestár Péter Egységes Közoktatási Intézménnyel.
Tóth Ferenc polgármester válaszában elmondja, hogy tárgyalni fog ez ügyben Szabó Ivettel a
jelenlegi megbízott igazgatóval.
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy ismételten levelet fog írni Tállai
András önkormányzati államtitkár úrnak, hogy az IKSZT beruházás 27%-os áfa tartalma
megoldhatatlan feladatot jelent önkormányzatunknak, mivel a beruházás önerı
kiegészítésének központi költségvetésbıl történı megoldásáról ez ideig nincs információnk.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:
Kunbaracs Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
1/2012. (II.18.) rendelete
a 2012. évi költségvetésrıl

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)
Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a ) f) és g) pontjaiban, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bek. és a 91. § (1) bek.
(továbbiakban Ötv.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Áht.) 23.
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§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. Tv. Önkormányzatokra vonatkozó elıírásai alapján, figyelemmel Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Tv. 10. §-ában, valamint az adósságot
keletkeztetı jogügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.
30.) kormányrendeletben foglaltakat, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján és a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 6/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet alapján, feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testületére
(továbbiakban: Képviselı-testület) szerveire és az általa alapított Polgármesteri Hivatalra
(továbbiakban: Hivatal)
2. §.
Képviselı-testület a Költségvetési címrendet 2012. évre a következık szerint állapítja meg:
Cím száma:
I.

Kunbaracs Község Önkormányzata
II.
Polgármesteri Hivatala

A nem intézményi keretek közötti feladatok az I/1 és II/1 mellékletben alkotnak önálló
címeket.
3. §.
(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2012.
várható bevételi és kiadási elıirányzatait és a felhalmozási kiadásokat: külön-külön a
címrendnek megfelelı bontásban, továbbá az önkormányzat és polgármesteri hivatal
szociálpolitikai ellátásával kapcsolatos kiadásokat.
(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

Az önkormányzat mőködési bevételei forrásonként
4.§.
(1) Önkormányzat mőködési bevételei
• Mőködési bevételek
• Önkorm.mőköd.bevételei
• Önkormányzat ktgv.-i támogatása
• Mőködésra átvett pénzeszköz
• Támogatás ért.mőködési bevétel
• Felhalmozásra átvett pénzeszköz

eFt.
2750
31152
11180
1000
3500
2300
3

• Támogatás ért.felhalmozási bevétel
Önkormányzat bevételei összesen:

6000
57882

Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforg.
Bevétel mőködési célra:

19.833 eFt.

Önkormányzat bevételei mindösszesen:

77.715 eFt.

(3) Bevételek részletezését e rendelet ½ melléklete tartalmazza.

Mőködési, fenntartási elıirányzatok az önkormányzatnál
(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak mőködési kiadásai
és egyéb támogatások:
Ebbıl:
• személyi juttatások:
2144 eFt.
• Munkaadót terhelı járulékok
579 eFt.
• Dologi kiadások:
3267 eFt.
• Szoc.pol.ellátások (segélyek)
250 eFt.
59.348 eFt.
• Mőködési célú támogatás értékő kiadás
(2) Felhalmozási kiadások:

8.500 eFt.

(3) Hitel visszafizetés:

2.627 eFt

(4) Általános tartalék:

1.000 eFt.

(5) Az (1) – (4) kiadások mindösszesen:

77.715 eFt.

(1) A hivatal gazdasági feladatainak mőködési kiadásai és egyéb támogatások: 41.937 eFt.
Ebbıl:
•
•
•
•

Személyi juttatások:
Munkaadót terh.jár:
Dologi kiadások:
Szoc.pol ellátások:

(2) Kiadások mindösszesen:

16.245 eFt.
4.457 eFt.
13.780 eFt.
7.455 eFt.
41.937 eFt.

(3) Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett)

11 fı
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(4) A kiadások részletezését e rendelt 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 számú mellékletei
tartalmazzák.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §.
(1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. És a
számvitelrıl szóló 2000. évi C törvény, valamint az államháztartásról szóló tv.
végrehajtásáról 368/2011. (XII.24.) Korm. Rendelet elıírásai szerint Kunbaracs
Község Polgármesteri Hivatala végzi, mind az Önkormányzat, mind a Hivatal
vonatkozásában.
(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplı általános tartalék elıirányzata szolgál az
évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására.
(3) A költségvetésben jelentkezı költségvetési hiány finanszírozására mőködési célú hitel
felvételérıl a Képviselı-testület dönt.

Záró rendelkezések
4. §.
/1/ Ez a rendelet 2012.február 20. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-tıl
kell alkalmazni és 2012. december 31. napján hatályát veszti.

A második napirendi pont tárgyalása:
2./ 2012. évi munkaterv elfogadása
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 2. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:

1/2012. (II. 17.) határozat
2012. évi munkaterv

Határozat
Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete az SZMSZ 9-10. §-ai alapján a
2012. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ ülés : 2012.február 17. 14:00.
1./ 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása
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2./ 2012. évi munkaterv elfogadása
3./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységérıl
4./ Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló
9/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
5./A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

6./ A polgármesteri hivatal köztisztviselıinek 2012. évi munkateljesítménye
követelményeinek alapját képezı célok meghatározása

7./ Egyéb
2./ ülés: 2012. március 30. 14: 00.
1./ Pályázatok benyújtása
2./ A falunap ( Majális) programjának megbeszélése.
3./ ülés: 2012. április 20. 14: 00.
1./ Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása
2./Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás beszámolója a
településen végzett munkájáról
4./ ülés: 2012. május 25. 14: 00.
1./ A civil szervezetek pénzügyi beszámolója az elmúlt évrıl
2./Rendezési terv
5./ ülés: 2012. június 22. 14: 00.
1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
2./ Beszámoló az iskola és az óvoda 2011/2012-es tanévérıl
6./ ülés: 2012. szeptember 14. 14: 00.
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
.7./ ülés: 2012. október 19. 14: 00.
1./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat tevékenységérıl
2./ Tájékoztató Kunbaracs község közrend és közbiztonsági helyzetérıl.
8./ ülés: 2012. november 23. 14: 00.
1./ Beszámoló az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról.
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi munkájáról, a 2013. évi tervekrıl.
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
4./ Egyéb tájékoztatók.
9./ ülés: 2012. december 14. 14: 00.
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1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról.
2./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata.

Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı: értelemszerően
A harmadik napirendi pont tárgyalása:
3./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységérıl
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 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:

2/2012. (II. 17.) határozat
Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011 II. félévi tevékenységérıl
HATÁROZAT
Kunbaracs község Képviselı-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc polgármester 1/2012. sz..
beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselı- testület elfogadja Tóth Ferenc polgármester beszámolóját a Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 2011. II. félévi tevékenységérıl.
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı: azonnal

A negyedik napirendi pont tárgyalása:
4./ ./ Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl
szóló 9/2006.(VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
Lırincz Edit jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester és Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a képviselı-testületet az
írásos elıterjesztés alapján.

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:
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Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének
2/2012. (II.18.) önkormányzati rendelete
Az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló
9/2006. (VIII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a
víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltakra a következıket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 9/2006. (VIII.31.)
önkormányzati rendelet.

2. § (1) Ez a rendelet 2012.február 20 napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2012. február 28 . napján hatályát veszti.

Az ötödik napirendi pont tárgyalása:
5./ A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Elıadó: Lırincz Edit jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján.

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:

3/2012. (II.17 határozat
Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása
Határozat
1. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben foglaltaknak megfelelıen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.
§-ában, valamint a szakfeladatrendrıl és az államháztartási szakágazati rendrıl szóló 56/2011. (XII.
31.) NGM rendelet alapján elfogadja – a határozat mellékletét képezı – a módosított okiratot (1. sz.
melléklet) és egységes szerkezetbe foglalt (2. sz. melléklet) alapító okiratokat.
2. A Képviselı-testület az Önkormányzat szakfeladat változásának törzskönyvi nyilvántartásba történı
kincstári változás bejelentéshez az önkormányzati szakfeladatokat az alábbiakban határozza meg:
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381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmő építése
429100 Vízi létesítmény építése
430000 Speciális szaképítés
450000 Gépjármőjavítás, -karbantartás
502919 Óvodai intézményi étkeztetés
562916 Üdülıtábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
661902 Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
770000 Kölcsönzés, operatív lízing
813000 Zöldterület-kezelés
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek
862101 Háziorvosi alapellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
869041 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882203 Köztemetés
889921szociális étkeztetés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890221 Az idıskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó idıskor megteremtését célzó
programok
890301 Civil szervezetek mőködési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerısítését segítı egyéb tevékenységek
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
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890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
910123 könyvtári szolgáltatások
910203 Múzeumi kiállító tevékenység
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
932101 Vásári szórakoztatás
960302 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés

3. A Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy a változás bejelentést a Kincstár felé tegye meg.
Felelıs: Lırincz Edit jegyzı
Határidı: azonnal
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1. számú melléklet
Kunbaracs Polgármesteri Hivatal
MÓDOSÍTÓ OKIRATA
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete
Költségvetési szerv neve:
Székhelye:

Kunbaracs Község Polgármesteri Hivatala
6043 Kunbaracs, Kölcsey u.1.

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete által 47/2011.(IX..28.) határozattal jóvá hagyott
Alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény, a végrehajtására kiadta a
368/2011. (XII.31) Kormányrendelet, valamint a nemzetgazdasági miniszter a szakfeladatrendrõl és az
államháztartási szakágazati rendrõl szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletet alapján módosítja
I. Az Alapító Okirat az alábbiak szerint módosul:
Alap-, kiegészítı-, és vállalkozási tevékenysége:
II. Az Alapító Okirat az alábbiak szerint módosul:
Az Intézmény alaptevékenysége:
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenırzés
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Idıskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882202 Közgyógyellátás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
III. Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi szakfeladattal:
841173 Statisztikai tevékenység
IV. Az Alapító Okirat az alábbiak szerint módosul:
Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenység:
562920 Egyéb vendéglátás
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység” szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül:
Az intézmény kiegészítı tevékenységébe tartozó feladatok:
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A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyezı, az alaptevékenység – kötelezıen végzett
feladatainak – ellátására létrehozott dologi és humán-erıforrásai idılegesen felmerülı szabad
kapacitásainak kihasználása érdekében, és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre.
V. Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenység: bérbeadás (ingatlan, eszköz)

VI. Az Alapító Okirat az alábbiak szerint módosul: a „A hivatal kisegítı- és vállalkozási
tevékenységet nem folytat” szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül:
Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

VII. Az Alapító Okirat az alábbiak szerint módosul: „Intézmény gazdálkodási jogköre:
Elıirányzatai felett teljes jogkörrel- ezen belül bérgazdálkodási jogkörrel- rendelkezı költségvetési
szerv. Ellátja a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, önállóan mőködı költségvetési szerv, az Ady Endre
Mővelıdési Ház pénzügyi, gazdálkodási, mőszaki- beruházási, felújítási-, és karbantartási feladatait.”
szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül:
7/A. Intézmény gazdálkodási jogköre:
Elıirányzatai felett teljes jogkörrel - ezen belül bérgazdálkodási jogkörrel- rendelkezı
költségvetési szerv. Ellátja az önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási feladatait.

VIII. Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
Intézmény típusa: közigazgatási intézmény
IX. Az Alapító Okirat az alábbiak szerint módosul::
Feladatellátásra szolgáló vagyona: A költségvetési szerv használatában lévı összes vagyon értékét a
számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a
mindenkori éves leltár tartalmazza.
X. Az Alapító Okirat az alábbiak szerint módosul:
Vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és a
vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelıen használhatja, hasznosíthatja.

2. számú melléklet
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ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Költségvetési szerv neve:
1.1. Rövidített neve:

Kunbaracs Község Polgármesteri Hivatala
Kunbaracs Polgármesteri Hivatal

1.2 Közvetlen jogelıdje: Kunbaracs Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága
1.3 Adószáma: 15338222-1-03
1.4 Törzsszáma: 338228
1.5 Statisztikai számjele: 15338222-8411-321-03
1.6 A költségvetésének végrehajtására szolgáló bankszámlaszám:
1.7 Szakágazati számjele: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
2. Székhelye:

6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ban foglalt feladatok.
4. Alap-, kiegészítı-, és vállalkozási tevékenysége:
4.1.1 Alaptevékenysége:
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások
841173 Statisztikai tevékenység
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Idıskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882202 Közgyógyellátás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
4.1.2 Az Intézmény kiegészítı tevékenységet nem végez.
4.1.3. Az Intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5. Illetékességi területe:
Bács-Kiskun Megye, Kunbaracs község
6. Irányító szerv neve és székhelye:
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.
7. Típus szerinti besorolása:
Tevékenység jelege alapján:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

közhatalmi
önállóan mőködı és gazdálkodó
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7/A. Intézmény gazdálkodási jogköre:
Elıirányzatai felett teljes jogkörrel - ezen belül bérgazdálkodási jogkörrel- rendelkezı
költségvetési szerv. Ellátja az önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási feladatait.
8. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A szervet a polgármester irányításával a jegyzı vezeti, akit Kunbaracs Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete nevez ki pályázat alapján a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tvben foglaltak szerint, határozatlan idıre. A szerv képviseletére a jegyzı jogosult.
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Alapesetben köztisztviselıi jogviszony, melyre a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak
jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. tv. az
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra vonatkozó jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959.
évi IV. tv. az irányadó.
9/A. A szerv szervezete és mőködése:
A polgármesteri hivatal szervezeti felépítését, mőködési rendjét, irányítását Kunbaracs Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete által jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzat
tartalmazza.

10. Jogi személyiségő szervezeti egységének adatai: Nincs önálló jogi személyő szervezeti egysége
11. Megszőnésének idıpontja, feltétele: Határozatlan idıre létrehozott költségvetési szerv
12. Intézmény alapítójának neve, címe:
Kunbaracs Község Önkormányzata
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.
12/A. Alapítás ideje: 1990. október 15. (1990. évi LXV törvény alapján)
13. Intézmény fenntartójának neve, címe:
Kunbaracs Község Önkormányzata
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.
14. Feladatellátásra szolgáló vagyona: A költségvetési szerv használatában lévı összes vagyon értékét a
számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori
éves leltár tartalmazza.
15. Vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyont a költségvetési szerv feladatainak ellátásához a vagyonról és a
vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében
foglaltaknak megfelelıen használhatja, hasznosíthatja.

A hatodik napirendi pont tárgyalása:
6./ ./ A polgármesteri hivatal köztisztviselıinek 2012. évi munkateljesítménye
követelményeinek alapját képezı célok meghatározása
Elıadó: Lırincz Edit jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)

Lırincz Edit jegyzı tájékoztatja a képviselı-testületet az írásos elıterjesztés alapján.
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:

4./2012. (II.17) határozat.
Kunbaracs Község Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi 2012. évi
munkateljesítmény követelményeinek alapját képezı
célok meghatározása
HATÁROZAT
1. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi
2012. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képezı célokat a következık szerint
határozza meg:
1/A.)

1/B.)

1/C.)

1/D.)

1/E.)

1/F.)
1/G.)

1/H.)
1/I.)

1/J.)
1/K.)

A Képviselı-testület 2012. évi feladataihoz szükséges elıkészítı, illetve végrehajtó
munka körültekintı, koordinatív lebonyolítása. Az önkormányzat mőködése során a
gazdaságossági és a hatékonysági szempontok érvényre juttatása.
A Képviselı-testület és bizottsága tevékenységének segítése, döntés-elıkészítı
munkában aktív közremőködés, a döntések magas szakmai színvonalú, pontos
elıkészítése.
A Képviselı-testület által meghatározott témakörökben jó tartalmi színvonalú
pályázatok készítése, segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez, a pályázati kiírások
folyamatos nyomon követése, és az érintettek figyelmébe ajánlása,
A hivatali ügyintézés gördülékenységével összefüggı igazgatási feladatok
végrehajtása, a törvényesség betartása. Az ügyintézés során az ügyfélközpontú eljárás
érvényre juttatása, az ügyfelek teljes körő tájékoztatása, a szakmai követelmények
széles körő figyelembe vétele, a határidık pontos betartása.
A költségvetés és a költségvetési beszámolók határidıre történı elkészítése.
Adóhátralékok, lakbérhátralékok csökkentése érdekében szükséges intézkedések
folyamatos megtétele. A szerzıdések pontos nyilvántartása, a tartozások késedelem
nélküli behajtása.
Az Önkormányzati vagyon pontos nyilvántartása, az ingatlan-kataszteri
nyilvántartással egyezıen.
A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, a Kerekegyháza és Térsége
Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás, Kerekegyházi Belsı ellenırzési
Társulás, „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító
Önkormányzati Társulás mint szervezeti keretek adta lehetıségek kihasználásának
elısegítése a polgármester által meghatározott körökben.
Közfoglalkoztatási Programban rendelkezésre álló éves keretösszeg optimális
felhasználásának elısegítése.
A köztisztviselıi törvényben kötelezıen elıírt, a hivatal éves továbbképzési tervében
szereplı képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, az elıírt vizsgakötelezettségek
eredményes teljesítése.
A társszervekkel, a gyermekvédelemmel, családsegítéssel, szociális szolgáltatásokkal
foglalkozó intézményekkel való szoros együttmőködés.
Az önkormányzati rendezvények színvonalas megszervezése, lebonyolításukban való
aktív közremőködés.

15

2. A Képviselı-testület utasítja a polgármestert és a jegyzıt, hogy munkáltatói jogkörük
gyakorlása során a határozat 1./ pontjában meghatározott célok figyelembe vételével
határozzák meg a 2012. évi köztisztviselıi egyéni teljesítmény értékelés követelményeit.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester, Lırincz Edit jegyzı

Egyéb
I. Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorciumnak tervezési hozzájárulásként befizetett
és fennmaradó önerı visszafizetése Kunbaracs Község Önkormányzata részére
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, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:

5./2012. (II. 17.) határozat
Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorciumnak tervezési hozzájárulásként befizetett és
fennmaradt önerı visszafizetése Kunbaracs Község Önkormányzata részére

Határozat
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminıségjavító Konzorcium Taggyőlésének 8/2011. (12.07.) TGY határozata alapján
nyilatkozik, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium részére tervezési
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerı 70%-át, 73.225 Ft-ot, azaz
hetvenháromezer kettıszázhuszonöt forintot Kunbaracs Község Önkormányzata
tulajdonában álló 11732002-15338222 számú bankszámlára kéri átutalni.
Felelıs:
Határidı:

Tóth Ferenc polgármester
azonnal

II. Munkabérhitel szerzıdés megkötése az OTP Bank Nyrt-vel
Elıadó: Tóth Ferenc polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 8.sz. melléklete)

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos elıterjesztés alapján.
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:

6/2012. (II. 17.) határozat
Munkabérhitel szerzıdés megkötése az OTP Bank Nyrt-vel
HATÁROZAT
1./Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a munkabér-hitelkeret
igényléséhez.
2./Kunbaracs Község Önkormányzata a munkabérhitel visszafizetését az önkormányzat 2012.
évi költségvetése terhére biztosítja. A hitelt és járulékait a futamidı alatt a költségvetésbe
betervezi.
3./ Az OTP Bank Nyrt. részére, illetve más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar
Államkincstárnál vezetett fizetési és alszámlájára, továbbá a költségvetési szervei fizetési
számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése
érdekében.
4./ Felhatalmazza a polgármestert, a jegyzıt és a költségvetési intézmények vezetıit a
felhatalmazó levél aláírására
5./Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a munkabérhitel szerzıdés aláírására.
Felelıs: Tóth Ferenc polgármester
Határidı:értelemszerően

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a
polgármester az ülést 15.47. perckor bezárta.

Kmft.
Tóth Ferenc
polgármester

Lırincz Edit
jegyzı
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