Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2. /2018.

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 21-én
(szerda) 14: 00 órakor tartott üléséről.
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester
Hegedűs Lászlóné képviselő
Kigyósi Krisztián képviselő
Sági Márk képviselő
Vörös László Ferenc képviselő (4 fő képviselő)
Tanácskozási joggal meghívott: Lőrincz Edit jegyző
Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselők több mint fele jelen van, így a
testület 5 fővel megkezdi munkáját.
A polgármester az ülést megnyitja.
Tóth Ferenc polgármester a 2018. február 21-i képviselő-testületi ülésről készülő
jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Kigyósi Krisztián képviselőket javasolja.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:
3 /2018. (II.21.) határozat
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Határozat
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 21-i ülésről
készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Kigyósi Krisztián képviselőket
választja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására.
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Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi napirendet fogadta el.
Az ülés napirendje:
1./ …/2018.(II. .)rendelet-tervezet a 2017. évi költségvetés módosításáról
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző
2./ A 2018. évi költségvetés tárgyalása
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző
3./ A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
Előadó: Lőrincz Edit jegyző
Az első napirendi pont tárgyalása:
1./ …/2018.( II. .) rendelet-tervezet a 2017. évi költségvetés módosításáról
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 2017. évi költségvetés
módosításáról a több jogcímen keletkezett bevételi többletek és azok felhasználása okán
rendeletet kell alkotni.
.
Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:
( A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található.)
A második napirendi pont tárgyalása:
2./ A 2018. évi költségvetés tárgyalása
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester és Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző tájékoztatja a
testületet a kiküldött írásbeli előterjesztés alapján.
Vértesyné dr. Klier Irén továbbá elmondja, hogy a közhatalmi bevételek csökkentek, kéri a
közfoglalkoztatással megbízott képviselőket, hogy idén önrész nélküli beruházásokra
törekedjenek.
Hegedűs Lászlóné képviselő kérdezi, hogy az óvoda állami támogatása kb. öt millió forint?
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Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző válaszában elmondja, hogy kb. 5 millió forint
az állami támogatás és kb. négy millió forint az önkormányzat hozzájárulása az óvoda
működéséhez.
Vörös László Ferenc képviselő kéri, hogy az idén az óvoda kerítését újítsa fel az
önkormányzat.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi rendeletet alkotja:
( A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2.
sz. mellékletében található.)
Tóth Ferenc polgármester elmondja, hogy az Áht.29/A.§-a és a Stabilitási törvény
felhatalmazása alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet
elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat
pontos tartalmát:
…/2018. (II.21.) határozat-tervezet
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének meghatározása
Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Áht. 29/A.§ a) pontjában
foglaltak alapján az önkormányzat a saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint
állapítja meg:
Saját bevételek összege:
2018. évben
2019. évben
2020. évben
2021. évben

Saját bevétel 50%-a:
11088 e Ft
11100 e Ft
11100 e Ft
11100 e Ft

5544 e Ft
5550 e Ft
5550 e Ft
5550 e Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
Kunbaracs Község Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügyletekből fizetési
kötelezettsége.
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5)
bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint:
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem
haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”
A Képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez a 2018. évben.
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:
4/2018. (II.21.) határozat
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének meghatározása
HATÁROZAT
Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Áht. 29/A.§ a) pontjában
foglaltak alapján az önkormányzat a saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint
állapítja meg:
Saját bevételek összege:
Saját bevétel 50%-a:
2018. évben
2019. évben
2020. évben
2021. évben

11088 e Ft
11100 e Ft
11100 e Ft
11100 e Ft

5544 e Ft
5550 e Ft
5550 e Ft
5550 e Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
Kunbaracs Község Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügyletekből fizetési
kötelezettsége.
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5)
bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint:
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem
haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”
A Képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez a 2018. évben.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
A harmadik napirendi pont tárgyalása:
3./ A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
Előadó: Lőrincz Edit jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján.
Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat
pontos tartalmát:

…/2018. (II.21.) határozat-tervezet
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HVB póttagjainak megválasztása
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kunbaracsi helyi
választási bizottság póttagjának:
Horváth Noémi Kunbaracs Bercsényi utca 6.
Nagy Zsolt Kunbaracs Kölcsey utca 4.
kunbaracsi lakosokat megválasztja.
A korábban megválasztott tagok megbízatását jelen határozat nem érinti.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:
5/2018. (II.21.) határozat
HVB póttagjainak megválasztása
HATÁROZAT
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kunbaracsi helyi
választási bizottság póttagjának:
Horváth Noémi Kunbaracs Bercsényi utca 6.
Nagy Zsolt Kunbaracs Kölcsey utca 4.
kunbaracsi lakosokat megválasztja.
A korábban megválasztott tagok megbízatását jelen határozat nem érinti.
Felelős: Lőrincz Edit jegyző, HVI vezető
Határidő: 2018. március 19.

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a
polgármester az ülést 15 óra 35. perckor bezárta.

Kmft.

Tóth Ferenc
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző

5

