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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

1. /2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 16-án 

(kedd) 15: 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 2016. február  16-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: 

 

1 /2016. (II.16.) határozat 

jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 16-i ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Kigyósi Krisztián 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./ …/2016.(II. .)rendelet-tervezet a 2015. évi költségvetés módosításáról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                   Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző 

 

2./ A 2016. évi költségvetés tárgyalása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                   Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző 

 

3./Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság KEHOP-1.6.0 pályázatának 

támogatása 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    

4./Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának módosítása 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

5./ Egyéb 

                    

                    

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ …/2016.(II.  .) rendelet-tervezet a 2015. 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 2015. évi költségvetés 

módosításáról rendeletet kell alkotni. 

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről 

szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosítását a több jogcímen keletkezett bevételi 

többletek és azok felhasználása, valamint az óvodai pedagógus bérnövekedés 

támogatása 2015.09.01.-től és az étkeztetett gyermeklétszám változásával összhangban 

lévő támogatás-eltérések tették szükségessé. 

   

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

( A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található.) 
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 A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ A 2016. 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 2,8 millióval több támogatást kapunk az idei 

évre, ez a 2015. évi tényadatokon alapul. 

Hegedűs Lászlóné képviselő kérdezi, hogy az intézményen kívüli étkeztetés mit takar? 

Vértesyné dr. Klier Irén válaszában elmondja, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés 

biztosítását jelenti a  hátrányos  vagy halmozottan hátrányos gyermekek számára. 

Vörös László Ferenc képviselő elmondja, hogy a faluház és az önkormányzat villamos 

hálózata elhasználódott, tűzveszélyessé vált, kéri, hogy az idei  költségvetésben  erre a 

problémára pénzt kellene tartalékolni, a két épület villamos hálózatát felül kell vizsgálni..  

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

( A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.17.) 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: 

 

/2016. (II.16.) határozati javaslat 

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:     Saját bevétel 50%-a:  

 

2016. évben    12028 e Ft   6014 e Ft 
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2017. évben    12100 e Ft   6050 e Ft 

2018. évben    12100 e Ft   6050 e Ft 

2019. évben     12100 e Ft   6050 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 2016. évben. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

2/2016. (II.16.) 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:  

 

2016. évben    12028 e Ft   6014 e Ft 

2017. évben    12100 e Ft   6050 e Ft 

2018. évben    12100 e Ft   6050 e Ft 

2019. évben     12100 e Ft   6050 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 2016. évben. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság KEHOP-1.6.0 pályázatának 

támogatása 

 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: 

 

 

/2016 (II. 16.) határozati javaslat 

Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság KEHOP-1.6.0 pályázatának támogatása 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kerekegyházi 

Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működési területéhez tartozó települési 

önkormányzat nyilatkozik, hogy: 

 támogatja a Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság, mint 

gesztor által a Szabadszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal 

közösen benyújtandó KEHOP - 1.6.0. - „Katasztrófavédelmi rendszerek 

fejlesztése” című pályázat benyújtását. 

 kötelezettséget vállal, hogy a pályázat során beszerzésre kerülő 

eszközök fenntartási költségeit az 5 éves fenntartási időszak alatt – a 

2012. március 29-én megkötött Finanszírozási Megállapodás alapján a 

hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó 

egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról 

szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 31. §-ában foglaltak szerint – 

lakosságszám-arányosan biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó nyilatkozatok 

kiadására a pályázat beadása érdekében. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

3/2016 (II. 16.) határozat 

Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság KEHOP-1.6.0 pályázatának támogatása 

 

Határozat 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kerekegyházi 

Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működési területéhez tartozó települési 

önkormányzat nyilatkozik, hogy: 
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 támogatja a Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság, mint 

gesztor által a Szabadszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal 

közösen benyújtandó KEHOP - 1.6.0. - „Katasztrófavédelmi rendszerek 

fejlesztése” című pályázat benyújtását. 

 kötelezettséget vállal, hogy a pályázat során beszerzésre kerülő 

eszközök fenntartási költségeit az 5 éves fenntartási időszak alatt – a 

2012. március 29-én megkötött Finanszírozási Megállapodás alapján a 

hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó 

egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról 

szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 31. §-ában foglaltak szerint – 

lakosságszám-arányosan biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó nyilatkozatok 

kiadására a pályázat beadása érdekében. 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 

4./ Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának módosítása 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. 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: 

 

/2016 (II.16.) határozati javaslat 

Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása  

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc 

polgármester 2/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

„Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítását a 

határozat melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

tartalommal. 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

4/2016 (II.16.) határozat 

Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása  

 

Határozat 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc 

polgármester 2/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
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1) Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

„Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítását a 

határozat melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

tartalommal. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Tóth Ferenc polgármester 

Egyéb 

I../ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás  döntéseinek jóváhagyására 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. 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: 

 

 

/2016.( II.16.) határozati javaslat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

1/.Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyháza és 

Térsége Feladatellátó Társulás 

2./A Képviselő-testület egyetért Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi 

költségvetési határozatával. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

5/2016.( II.23.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

HATÁROZAT 

 

1/.Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyházi Bóbita 

Óvoda Alapító Okiratának módosításával.  

2./A Képviselő-testület egyetért a  Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán 

Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításával. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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II. Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. határozat módosításáról 

 

Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. 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: 

 

 

/2016.(II.16.) határozati javaslat 

Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. határozat módosításáról 

 

 

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: 

 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

    

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

6/2016.(II.16.) 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: 

 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

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

polgármester az ülést 15.40. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 


