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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

12. /2014. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 15-én 

(hétfő) 17 óra 30 perckor 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 

                                                         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. 

 

Napirend előtti tájékoztatót tart Kanalas Imre a Kecskemét és Térsége együttműködési 

fórum céljáról, témáiról és tervezett ütemezéséről 

 

Tóth Ferenc 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: 

 

 

2./SZMSZ módosítása 

          Előadó: Lőrincz Edit jegyző 

                           

     

     3./ Egyéb 
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A második napirendi pont tárgyalása: 

2.2./ SZMSZ módosítása 

        Előadó: Lőrincz Edit jegyző 

          (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

 

 Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

(A 10/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelet Kunbaracs Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

jegyzőkönyv 2. sz. mellékletében található.) 

 

3. Egyéb 

 

Vértesyné dr.Klier Irén számviteli ügyintéző tájékoztatja a testületet a 2015. évi 

költségvetésről szóló T/1794.sz. törvényjavaslat alapján. az önkormányzat várható 

finanszírozásáról. 

Továbbá elmondja, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott állásfoglalás 

alapján az óvoda a 2015/2016-os nevelési évben 10 fős csoporttal is helyben működhet. 

(a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 89.§) 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, mint önkormányzati adóhatóságot, hogy az éven túli 

adótartozással rendelkezők adatainak nyilvánosságra hozataláról intézkedjék. A jogkövető 

magatartást erősíti a nyilvánosság ereje. (2011. évi CLVI. törvény 55/B§) 

 

 

 

 

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

polgármester az ülést 18.05. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

  

 

 

     Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


