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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

11. /2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 12-én 

(hétfő) 18 óra 15 perckor kezdődő nyílt testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Hegedűs Lászlóné képviselő                          

  Kigyósi Krisztián képviselő 

                          Vörös László Ferenc képviselő 

                          Sági Márk képviselő (4 fő képviselő) 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Lőrincz Edit jegyző 

     

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 2016. december  12-i nyílt 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: 

 

104 /2016. (XII.12.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.december 12-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. 

 

 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 
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Az ülés napirendje: 

 

 

1. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet elfogadása 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                 Lőrincz Edit jegyző 

 

2. Egyéb 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 
1./ Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet elfogadása 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Lőrincz Edit jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester és Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az 

írásos előterjesztés alapján. 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy - az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi  CXXIII.tv. 6.§ (2) bekezdése szerinti körzetek megállapítása és kialakítása 

során -ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is, mely 

vélemény az előterjesztés mellékletében található. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

(Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2016.(XII. 13.) önkormányzati rendelet a 

jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található.) 

 

 

Egyéb 

 

 

I.  Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Megállapodás módosítása 

 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Továbbá elmondja, hogy 2017. január 1-től az óvodai gyermekétkeztetést a társulás 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet 

III. 5. pontja alapján a gesztor önkormányzat hivatala, a Kerekegyházi Közös Önkormányzati 

Hivatala (székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a), költségvetési szerve útján biztosítja. 

 

Az óvodai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos költségvetési hozzájárulást, és valamennyi egyéb 

támogatást a gesztori feladatokat ellátó Kerekegyháza Város Önkormányzata igényli meg a 

telephelyek és a társult települések adatszolgáltatása alapján. 

A működési kiadásoknak a költségvetési állami támogatás és az intézményi térítési díj által 

nem fedezett részét a település szerinti tagönkormányzat saját költségvetéséből köteles 
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biztosítani intézményfinanszírozás, illetve támogatásértékű pénzeszközátadás keretében. Az 

étel kiszállítását a kerekegyházi főzőkonyháról Kunbaracs település esetében a települési 

önkormányzat saját költségén biztosítja.  

 

Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat 

pontos tartalmát: 

 

/2016.(XII.12.) határozati javaslat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyháza és 

Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának 5.sz módosításával 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

105/2016.(XII.12.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyháza és 

Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának 5.sz módosításával 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

II. egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 

megalkotása 

 

      Előadó: Lőrincz Edit jegyző 

      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Továbbá elmondja, hogy az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata folyamatos. A 

jogszabályváltozások szükségessé teszik egyes, korábban  megalkotni szükséges 

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését. Ezen rendeletek  hatályon kívül 

helyezésére a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (1) és (2) bekezdései adnak 

felhatalmazást. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

(Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 7/2016.(XII. 28.) 

önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletében található.) 
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Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 

polgármester az ülést 19.10. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

     Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


