Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

9. /2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én
(hétfő) 17: 00 órakor tartott rendkívüli 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
Nyikos Gergely László alpolgármester
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 2015. augusztus 24-i képviselő-testületi ülésről készülő
jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és Sági Márk képviselőket javasolja.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:
38 /2015. (VIII.24.) határozat
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Határozat
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. augusztus 24-i ülésről
készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és Sági Márk képviselőket választja
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására.
Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi napirendet fogadta el.
Az ülés napirendje:
1./ Óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Tóth Ferenc polgármester

2./Egyéb

Az első napirendi pont tárgyalása:
1./ Óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester és Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
kiírt pályázati felhívásra a megadott időpontig 2 pályázat érkezett.
Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a pályázók nem felelnek meg a pályázati
kiírásban szereplő feltételeknek, de mivel szeptember 1-én az óvodának indulnia, működnie
kell, a testületnek a pályázók meghallgatása után döntenie kell, hogy kinek ad határozott időre
szóló óvodavezetői megbízást. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§
(18) bekezdése értelmében, ha a pályázó nem felel meg a pályázati kiírás szerinti
feltételeknek, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló óvodavezetői megbízás
adható, olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel.
.
A képviselő-testület Menczel Dóra és Pető Edit pályázókat személyesen meghallgatta.
Tóth Ferenc polgármester a személyes meghallgatás után ismerteti a képviselő-testülettel a
szavazásra váró döntési javaslatok pontos tartalmát:

/2015. (VIII.24.) határozati javaslat

óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása
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HATÁROZAT
Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óvoda
óvodavezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
./2015. (VIII. 24.) határozati javaslat

óvodavezető megbízásáról döntés.
1./Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy Menczel Dórát
megbízza- a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés mellett- a Kunbaracs Óvoda
óvodavezetői feladatainak ellátásával: 2015. augusztus 25-től- 2016. július 31-ig.
2./ A megbízott magasabb vezetői illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló
138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján határozza meg.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az
intézményvezető megbízásával együtt járó, a változásból adódó bejelentési kötelezettségek
ellátásával.

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú
szavazással az alábbi határozatokat hozza:

39/2015. (VII.15.) határozat

óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása

HATÁROZAT

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óvoda
óvodavezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
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40/2015. (VIII. 24.) határozat

óvodavezető megbízásáról döntés.
1./Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy Menczel Dórát
megbízza- a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés mellett- a Kunbaracs Óvoda
óvodavezetői feladatainak ellátásával: 2015. augusztus 25-től- 2016. július 31-ig.
2./ A megbízott magasabb vezetői illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló
138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján határozza meg.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az
intézményvezető megbízásával együtt járó, a változásból adódó bejelentési kötelezettségek
ellátásával.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

Egyéb
I. A 133/20 hrsz. önkormányzati telek értékesítése
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján.
Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat
pontos tartalmát:
/2015. (VIII.24.) határozati javaslat
A 133/20 hrsz. önkormányzati telek értékesítése
HATÁROZAT
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Rekli
Rajmund (6043 Kunbaracs, Dózsa Gy. u. 24.) sz. alatti lakos részére az önkormányzat
tulajdonát képező 133/20 hrsz. területet (1658 m2) 120.000 Ft azaz százhúszezer
forint összegben értékesíti .
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A vételár megfizetése 10.000 Ft/hó havonkénti részletekben történik.
A vételár hiánytalan megfizetésekor adja eladó külön nyilatkozatban
hozzájárulását a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előszerződést és a végleges adásvételi szerződést aláírja.
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:
41/2015. (VIII.24.) határozati javaslat
A 133/20 hrsz. önkormányzati telek értékesítése
HATÁROZAT
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Rekli
Rajmund (6043 Kunbaracs, Dózsa Gy. u. 24.) sz. alatti lakos részére az önkormányzat
tulajdonát képező 133/20 hrsz. területet (1658 m2) 120.000 Ft azaz százhúszezer
forint összegben értékesíti .
A vételár megfizetése 10.000 Ft/hó havonkénti részletekben történik.
A vételár hiánytalan megfizetésekor adja eladó külön nyilatkozatban
hozzájárulását a vevő tulajdonjogának bejegyzéséhez.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előszerződést és a végleges adásvételi szerződést aláírja.
Felelős: Tóth Ferenc polgármester
Határidő: értelemszerűen

II. Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján.
Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat
pontos tartalmát:
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/2015.(VIII.24.) határozati javaslat
Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása

HATÁROZAT
1. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014.. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
2. A támogatási igény: 110 m3 kemény lombos fa.
3. A Képviselő-testület vállalja a 139.700 Ft önerő biztosítását.
4. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér.

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

42/2015.(VIII.24.) határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása

HATÁROZAT
1. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014.. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
2. A támogatási igény: 110 m3 kemény lombos fa.
3. A Képviselő-testület vállalja a 139.700 Ft önerő biztosítását.
4. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér.
Felelős: képviselő-testület
Határidő:2015. szeptember 30.
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III. Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók
szerinti besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. határozat módosításáról
Előadó: Tóth Ferenc polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján.
Továbbá elmondja, hogy a költségvetési számvitelben (könyvelés) az okiratban nem
szerepeltetett,de használt funkciókat fel kell venni, a nem használt funkciót törölni szükséges.
Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat
pontos tartalmát:
/2015.(VIII.24.) határozati javaslat
Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. határozat módosításáról
HATÁROZAT
Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kunbaracs Község Önkormányzata
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. számú melléklet
A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással:
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
041237
106010
016080

Közfoglalkoztatási mintaprogram
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások

072111

Háziorvosi alapellátás (hatályon kívül helyezve)

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozza:
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43 /2015.(VIII.24.) határozat
Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. határozat módosításáról
HATÁROZAT
Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kunbaracs Község Önkormányzata
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. számú melléklet
A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással:
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
041237
106010
016080

Közfoglalkoztatási mintaprogram
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások

072111

Háziorvosi alapellátás (hatályon kívül helyezve)
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Polgármester

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a
polgármester az ülést 18.05. perckor bezárta.

Kmft.

Tóth Ferenc
polgármester

Lőrincz Edit
jegyző
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