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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

8./2012. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12.-én 

(szerdán) 13 órakor tartott üléséről. 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester                          

 Fehér István képviselő 

 Hegedűs Lászlóné képviselő 

 Kecskeméti Zoltán képviselő (3 fő képviselő ) 

Tanácskozási joggal meghívott:      Lőrincz Edit jegyző 

                                                           Tolnai Irén pénzügyi előadó 

                                                           Rácz Imre Gábor házi orvos 

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselők több mint fele jelen van, így a 

testület 4 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

Az ülés napirendje: 

 

 1./ Megállapodás a háziorvosi szolgálat területi ellátására 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

 2./ A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszüntetése 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                     

 3./ Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának elfogadása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                  

 4./ Napközi Otthonos Óvoda vezetői megbízása  

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

 5./ A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2013. 

január 1-jétől jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő átalakítása, valamint a Humán 

Szolgáltató Központ intézményi dokumentumai módosításának jóváhagyása 

 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

6./ A Belső Ellenőrzési Társulás megszüntetése 

     

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

7./ Iskola átadás-átvételi megállapodása 

     

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 
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8./A vízi közművek tulajdonjogának térítésmentes átvételéről és azok tovább üzemeltetéséről  

szóló szerződések jóváhagyása 

     

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

  

9./ Egyéb 

 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ ./ Megállapodás a háziorvosi szolgálat területi ellátására 

        Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

               

       (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Hegedűs Lászlóné képviselő kérdezi a házi orvostól, hogy miért nem az eredeti megállapodás 

szerint rendel? 

Tóth Ferenc polgármester javasolja, hogy a szerdai nap helyett inkább pénteken rendeljen. 

Rácz Imre Gábor háziorvos vállalja, hogy 2013. január 1.-től pénteki napokon is rendelni fog 

a településen, így hetente három nap lesz házi orvosi rendelés Kunbaracson.  

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

34/2012. (XII.12.)  határozat 

Megállapodás elfogadása a háziorvosi szolgálat területi ellátására  

HHaattáárroozzaatt  

 Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő- testülete  a háziorvosi szolgálat területi 

ellátására szóló Megállapodást az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 

Rendelési idők Kunbaracson: péntek: 7h-8h-ig  

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:2013.január 1. 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszüntetése 

 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

               

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

. Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
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35 /2012. (XII. 12.) határozat 

Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszüntetéséről 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Kecskemét és Térsége 

Többcélú Társulás 2012. december 31. napjával történő megszüntetéséről.  Felkéri a 

polgármestert, hogy a megszüntetésről szóló határozatot 2012. december 13. napjáig küldje 

meg a Kecskeméti Kistérségi Iroda részére.  

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a vagyonmegosztási 

szerződés alapját képező – jelen előterjesztésben megfogalmazott – vagyonfelosztás elveit, 

mely szerződés tervezetet a Kecskeméti Kistérségi Iroda vezetője készít el.  

 
Felelős:   polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ Napközi Otthonos Óvod alapító okiratának elfogadása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Továbbá elmondja,hogy 2013-tól az általános iskolában és az óvodában alkalmazandó 

intézményi nyersanyagnormák és az ehhez kapcsolódó térítési díjak -a fenntartó korábbi 

döntése alapján- változatlanok maradnak. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 

 

                            

36/2012. (XII.12.)  határozat 
Óvoda alapító okiratának elfogadása 

 

HATÁROZAT 

 Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvoda alapító okiratát az  

előterjesztés szerinti változatlan formában  elfogadja. 

 

Felelős:   Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 

4./ Napközi Otthonos Óvoda vezetői megbízása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 

 

37 /2012. (XII. 12.) határozat 

 óvoda vezetői megbízásáról döntés 

 HATÁROZAT 

1./Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óvoda 

óvodavezetői állásának betöltésére 2013. februári ülésén pályázatot fog kiírni és a munkakör 

betöltésének időpontját 2013. augusztus 1-i napjával határozza meg. 

 

2./A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat eredményes lebonyolításáig, de legkésőbb 

2013. július 31-ig a jelenlegi óvónő Mizsei Ferencné kap magasabb vezetői megbízást. 

 

3./ Mizsei Ferencné illetményét a Kjt-ben meghatározottak szerint, (jelenlegi bérének 

megfelelően) magasabb vezetői pótlékát 40.000.-Ft (pótlékalap 200%-a) összegben j állapítja 

meg. 

 
Felelős:   polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Az ötödik napirendi pont tárgyalása: 

5./ A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2013. január 

1-jétől jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő átalakítása, valamint a Humán 

Szolgáltató Központ intézményi dokumentumai módosításának jóváhagyása 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Hegedűs Lászlóné képviselő az új társulás által ellátandó feladatok finanszírozásáról 

érdeklődik. 

Tóth Ferenc polgármester elmondja ,hogy a Megállapodás IV. fejezet 5. pontja tartalmazza, 

hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás ellátása finanszírozási 

szerződés keretében történik. A vállalt ellátási terület ellátásának finanszírozását 

Kerekegyháza  biztosítja. 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet, hogy Kelemen Márk polgármester úr 

nyilatkozata alapján a nappali ellátás feladat ellátása során felmerülő valamennyi költség 

finanszírozását szintén biztosítja Kerekegyháza Város Önkormányzata. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 

 

 

38/2012. (XII. 12.) határozat 

A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális  

Feladatellátó Társulás 2013. január 1-jétől  

jogi személyiséggel rendelkező társulássá történő átalakítása, valamint a Humán Szolgáltató 

Központ intézményi dokumentumai módosításának jóváhagyása 

 

Határozat 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége 

Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás társulási megállapodását 2012. 

december 31. napjával hatályon kívül helyezi, és a felülvizsgálat eredményeként 

létrejött Kerekegyházi Szociális Társulásnak, mint jogi személyiséggel rendelkező 

társulásnak az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, 2013. január 1. napjától hatályos 

társulási megállapodását és mellékleteit az előterjesztés szerinti változatlan formában 

elfogadja.  

 

2. A Képviselő-testület a Humán Szolgáltató Központ intézményi dokumentumainak 

módosítását – melyek az előterjesztés 2. sz. mellékeltét képezik- az előterjesztés 

szerinti változatlan formában elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a társulási megállapodásban foglaltakat az 

Önkormányzatra vonatkozóan kötelező feltételként elfogadja, a társulás működésével, 

a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését 

vállalja,a Társulási Tanácsba tagként Hegedűs Lászlóné képviselő asszonyt delegálja. 

 

4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a jogi személyiséggel rendelkező társulás 

munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének polgármesteri hivatala, azaz a 

Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal lássa el. 

 

                                                   

           Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

           Határidő: értelemszerűen 

 

 

A hatodik napirendi pont tárgyalása: 

6./ A Belső Ellenőrzési Társulás megszüntetése 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 



 6 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 

 

39/2012. (XII. 12.)határozat 

A Belső Ellenőrzési Társulás  

2012. december 31. napjával történő megszüntetése 

Határozat 

 

5. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belső 

Ellenőrzési Társulást 2012. december 31. napjával megszünteti.  

 

6. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy 2013. január 1-jétől a belső ellenőrzési 

feladatok ellátására nem kíván létrehozni jogi személyiséggel rendelkező társulást. 

 

7. A képviselő-testület felkéri a Belső Ellenőrzési Társulás elnökét, hogy a Belső 

Ellenőrzési Társulás megszűnése esetén - figyelemmel a Belső Ellenőrzési Társulási 

Megállapodás 13. pontjában foglaltakra – a pénzügyi elszámolást készítse elő és 

terjessze a képviselő-testületet elé. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

 

 

A hetedik napirendi pont tárgyalása: 

7./ Iskola átadás-átvételi megállapodása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Továbbá elmondja, hogy a 3000 lélekszám alatti települések iskolával kapcsolatos költségeit 

átvállalja az állam ( KIK). A gyermekétkeztetés helyi feladat lesz. 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
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HATÁROZAT  

 

 

40/2012.( XII.12.) határozat: 

 az iskola állami fenntartásba vételével összefüggő átadás- átvételi megállapodás elfogadása 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közoktatási rendszer teljes 

körű átalakításáról, az intézmények fenntartásának, működtetésének és tartalmi munkájának 

szabályozásáról szóló jogszabályok alapján – megállapodást köt a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények állami fenntartásába vételével 

összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, 

valamint a feladatátadáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 

megosztásáról. Felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Tóth Ferenc polgármester 

 

 

A nyolcadik napirendi pont tárgyalása: 

8./ A vízi közművek tulajdonjogának térítésmentes átvételéről és azok tovább üzemeltetéséről  

szóló szerződések jóváhagyása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül  egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 

 

 

41/2012. (XII.12.) határozat 

A vízi közművek tulajdonjogának térítésmentes átvételéről és azok továbbüzemeltetéséről 

szóló szerződések jóváhagyása 

 

 

Határozat 
 

1./Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete jóváhagyja az előterjesztés 

mellékletében szereplő vagyonátháramlásról szóló szerződést. Felhatalmazza a Polgármestert 

annak aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 
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2./Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete jóváhagyja az előterjesztés 

mellékletében szereplő vagyonkezelési szerződést. Felhatalmazza a Polgármestert annak 

aláírására. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 

3./Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy a vagyonkezelésbe adási jog alapításáról szóló szerződést a BÁCSVÍZ Zrt.-vel megköti.  

 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 

 

 

 

Egyéb 

I. A 0166/6 hrsz-ú önkormányzati terület értékesítése 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 9.sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

42/2012. (XII.12.) határozat 

A 0166/6 hrsz-ú önkormányzati terület értékesítése 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Kigyósi Krisztián (6043 Kunbaracs, Dózsa Gy. u. 4/a) sz. alatti lakos részére az 

önkormányzat tulajdonát képező 0166/6 hrsz. területet (0.6445 ha) 75 000 Ft, azaz  

hetvenöt ezer forint összegben értékesíti .  

           Az értékesítéssel kapcsolatos hatósági eljárás (földkimérés) a vevőt terheli. 

           A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést  

           aláírja. 

           Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

           Határidő: értelemszerűen 

 

 

II. Adósságkonszolidációról döntés 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete) 
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

43 /2012. (12. 12.) határozat 

Adósságkonszolidációról döntés 

 

Határozat 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben 

írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 

egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, 

amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt 

nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján 

hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb 

költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse az OTP Bank Nyrt-nek. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 

a.) a hitelező által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről 

kiállított nyilatkozatot aláírja 

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 

Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 

dokumentumokat, 

c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 

megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy 

egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett 

adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és 

e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 

összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára 

utalja*, 

 

 

 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a 

Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 

szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. december 17. 

                            



 10 

 

III. Átmeneti gazdálkodásról döntés 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 
Kunbaracs Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
5/2012 (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

Kunbaracs Község Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény  25. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott 
feladatkörében eljárva Kunbaracs Község Önkormányzata 2013. évi átmeneti 
gazdálkodásáról a következőket rendeli el:  

 
 

1. § Jelen rendelet kiterjed Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületére 
/továbbiakban: irányító szerv/ és szerveire, valamint Kunbaracs Község Önkormányzata 
/továbbiakban: önkormányzat/ által alapított és fenntartott költségvetési szervekre 
/továbbiakban: intézmények/.  

 
Az átmeneti gazdálkodás végrehajtásának szabályai 

 
1. § A Kunbaracsi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény és  

 a Kunbaracsi Óvoda, mint részben önállóan működő intézmény esetében a személyi   
 juttatásokat, valamint a járulékokat figyelemmel a jogszabályokból  
 fakadó foglalkoztatotti létszámváltozásokra is – így különösen a köztisztviselői állomány  
 csökkenésre, és a közalkalmazotti létszám növekedésére (Óvoda átvétele miatt) a  
 besorolás szerinti illetményeknek, munkabéreknek költségtérítéseknek megfelelően  
 teljesíthetik.  

 
2. § (1)A részben önállóan működő intézmény-Kunbaracsi Óvoda- a dologi kiadásait a 

zavartalan működését nem veszélyeztető módon teljesítheti. 
 
(2) A Kunbaracsi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézménynél, 

– a működtetési kötelezettségéből fakadó felmerülő dologi kiadások időarányosan 
teljesíthetők.  

 
(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó szakfeladatok közüzemi díjai, étkezési, téli 

útüzemeltetés kiadásai a ténylegesen felmerülő költségek alapján teljesíthetőek. 
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3. § Az ellátottak szociális juttatásai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény /továbbiakban: Áht./ 36. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kifizethetők, új 
jogosultságok a vonatkozó jogszabályok alapján megállapíthatók. 

 
 
 

 
4. § A társulásban végzett feladatellátásokhoz a támogatások a 2012. évi módosított 

előirányzat időarányos mértékéig fizethetőek ki a zavartalan működés biztosítása 
érdekében, havi bontásban. Egyéb szervezet részére támogatás nem folyósítható. 

 

5. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában az intézmények intézkedhetnek a bevételek 
beszedése érdekében. 

(2) Az irányító szerv által folyósított intézményi finanszírozás csak az alapító okiratban 
meghatározott alapfeladatok ellátásához szükséges működési kiadásokra használhatók 
fel. 

Záró rendelkezések 

 
6. § (1) Jelen rendelet a 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet – figyelemmel az Áht. 25. § (2) bekezdésében foglaltakra – 2013. március 

31. napjával hatályát veszti. 
 
  
 

 

Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 

polgármester az ülést 16 óra 11 perckor bezárta.  

 

 

 

 

Kmft. 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 


