
 

 1 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

2. /2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án 

(hétfő) 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 

                                                         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. február  23-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: 

 

4 /2015. (II.23.) határozat 

jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 23-i ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Kigyósi Krisztián képviselőket 

választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 



 

 2 

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./ Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről 

     Előadó: Kecskeméti Zoltán tanyagondnok 

     Csörszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének vezetője 

 

2./ …/2015.(II.  .) rendelet-tervezet a 2014. évi költségvetés módosításáról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző 

 

 

3./ A 2015. évi költségvetés tárgyalása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                   Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző 

                    

4./Egyéb 

                    

                    

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről 

     Előadó: Kecskeméti Zoltán tanyagondnok 

     Csörszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének vezetője 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1 sz. melléklete) 

   

Csörszné Zelenák Katalin hiányolja a beszámolóból a pontos létszámokat, a számszerű 

alkalmakra kíváncsi. 

Kecskeméti Zoltán tájékoztatja a testületet, hogy a tanyavilágból 5 gyermeket hord az 

iskolába ill. az óvodába, ebédet 7 főnek szállít. Feladatai közé tartozik pl. a  gyógyszerkiváltás  

is. Ezenkívül minden kedden és pénteken bevásárlásra elszállítja a járművel nem rendelkező 

embereket Kerekegyházára.  

A gépjármű 10 éves, eddig 264.000 km-t futott, tavaly 24.750km-t, a javítása  tavaly 561.000 

ezer Ft-ba került. Márciusban kell műszakiztatni. 

Csörszné Zelenák Katalin elmondja, hogy az idén talán beveszik a tanyapályázatba a 

kocsicserét  max 5 millió forintig, talán lesz a miniszterelnökség által meghirdetett pályázat is  

kb. 10 millió forint erejéig új gépjármű beszerzésére.  

Vörös László Ferenc szintén hiányolja a beszámolóból a számszaki adatokat , véleménye 

szerint aki emberekkel, gyerekekkel foglalkozik munkaterv alapján kell, hogy dolgozzon,, 

továbbá hiányolja  a tanyagondnok 2003-ban készült munkaköri leírásának aktualizálását is. 

Csörszné Zelenák  Katalin  elmondja ,hogy a tanyagondnoknak kötelezően munkanaplót 

kell vezetnie, a tanyagondnoki szolgálat szakmai program alapján működik. 

Továbbá tájékoztatja a testületet, hogy a tanyagondnoknak évente egyszer kell beszámolnia a 

képviselő-testületnek, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

A fenntartónak monitoring jelentést kell rögzítenie az NRSZH által megadott jelentési 

felületen. 
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Vörös László Ferenc hiányolja, hogy a tanyagondnokság szakmai programjának tartalmát 

nem ismeri. 

Hegedűs Lászlóné elmondja, hogy  számszaki  adatok  nélkül  nem elfogadható a beszámoló. 

Továbbá kérdezi, hogy a szociális területekkel milyen az együttműködés? 

Kecskeméti  Zoltán elmondja , hogy a szociális területekkel jó a kapcsolata, külön  kiemeli a 

házi segítségnyújtást. 

Csörszné Zelenák Katalin tájékoztatja a testületet, hogy a tanyagondnok nyugdíj mellett 

nem dolgozhat, a pályázatot időben ki kell íni, a folyamatosságot biztosítani kell. 

Az új tanyagondnokot nem kell előre beiskolázni, a kinevezése után kell a képzésre 

bejelenteni, a képzés Lakitelken történik, 260 óra. 

Ez hatósági képzés az összege 360.000Ft, két részletben kell fizetni. 

Kigyósi Krisztián kérdezi, hogy a tanyaprogramban lehet –e a hatósági képzés összegére 

pályázni? 

Csörszné Zelenák Katalin elmondja, hogy ezt az összeget a fenntartónak kell kifizetnie, sőt 

a helyettesítésre is van képzés, ami 40.000Ft- ba kerül.( 40 óra /hét.) 

Továbbá elmondja, hogy az 5 millió forint keretösszegű pályázatba be lehet tervezni a 260 

órás képzés összegét. 

            

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

                  

5 /2015. (II.23.)  határozat 
tanyagondnoki  beszámoló elfogadása  

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete  úgy határozott, hogy a tanyagondnok 2014. 

évi tevékenységéről  szóló beszámolót – a  

számszakilag elhangzott szóbeli kiegészítésekkel 

együtt – elfogadja. 

 

                                     Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ …/2015.(II.  .) rendelet-tervezet a 2014. évi költségvetés módosításáról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző 

                    

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 2014. évi költségvetés 

módosításáról rendeletet kell alkotni. 

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 

1/2014. (II. 13.) rendelet módosítását a több jogcímen keletkezett bevételi többletek és azok 
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felhasználása, valamint az óvodai gyermeklétszám csökkenés miatti támogatás elvonás tették 

szükségessé. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

( A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletében található.) 

 

 

 

 A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

2./ A 2015. évi költségvetés tárgyalása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző 

                    

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester felkéri Lőrincz Edit jegyzőt, hogy az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény alapján tájékoztassa a testületet a helyi önkormányzat költségvetési 

rendeletének előkészítéséről, elfogadásáról, nem elfogadásáról, az átmeneti gazdálkodás 

szabályairól. 

A tájékoztatás után a polgármester az írásban kiküldött előterjesztéshez kéri a véleményeket, 

hozzászólásokat. 

Vörös László Ferenc kérdezi, hogy a kormányzati funkciók szerint részletezett 

önkormányzati kiadásoknál a 34. sorban  lévő egyéb kommunikációs szolgáltatások mit 

takar? 

Vértesyné dr. Klier Irén válaszában elmondja, hogy ez a távbeszélő szolgáltatást jelenti, az 

előző évhez viszonyítva az előirányzat csökkentve  lett. 

Vörös László Ferenc kérdezi ,hogy  a 36a sorba a közvilágítás is beletartozik? 

 Vértesyné dr. Klier Irén válaszában elmondja, hogy igen beletartozik, a közüzemi díjak 

előirányzata 8 millió 688 ezer forint. 

Vörös László Ferenc kérdezi, hogy a kormányzati funkcióknál az önkormányzati vagyonnal 

való gazdálkodással kapcsolatos feladatok mit takar? 

Vértesyné dr. Klier Irén válaszában elmondja, hogy ez a kormányzati funkció az 

önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok hasznosítását jelenti. 

Vörös László Ferenc kérdezi, hogy a veszélyes települési hulladék begyűjtésébe,szállításába  

a konténerek ürítése is beletartozik-e?Amennyiben   igen, javasolja, hogy inkább az ingyenes 

szelektív hulladékgyűjtést kellene előtérbe helyezni a falu kül –és belterületén is. 
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Tóth Ferenc elmondja, hogy felveszi a kapcsolatot az Izsák-Kom  Kft. ügyvezető 

igazgatójával  Rudics Ákos Úrral és kérni fogja a szelektív  zsákok  kihelyezését., hogy  

csökkenjen a konténeres ürítés. 

Hegedűs Lászlóné  javasolja , hogy az önkormányzat udvarán lévő konténerekből egyet  

vissza kellene adni a szolgáltatónak, a lakosságot a Zrínyi utcában lévő szelektív 

gyűjtőszigetre kellene irányítani. 

Tóth Ferenc elmondja,hogy a konténer elszállíttatása ügyében is tárgyalni fog az ügyvezető 

igazgatóval. 

Kigyósi Krisztián kérdezi, hogy a 17. sorban az 1 320 ezer forint kinek a személyi  juttatását  

fedi? 

Vértesyné dr. Klier Irén elmondja, hogy ez az összeg az ő illetménye. 

Hegedűs Lászlóné kérdezi, hogy az önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége kormányzati funkciónál látható 11 618967 összeg a kunbaracsi hivatal kiadási 

tervszáma-e? 

Továbbá elmondja, hogy a hivatali közüzemi díjakat célszerű lenne a KÖH költségvetésébe 

tenni. 

Tóth Ferenc válaszában elmondja, hogy a tervszám az önkormányzat és a kirendeltség 

kiadási tervszáma, véleménye szerint a közüzemi díjakat nem célszerű a KÖH 

költségvetésében tervezni, mert az energia fogyasztása ebben a  helyzetben  jobban  

lehatárolható. 

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 a jegyzőkönyv 3. 

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. 

A Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségére vonatkozó 

költségvetést szintén határozattal fogadja el a képviselő-testület. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

6/2015. (II.23.) határozat 

adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása 
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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29. § (3) bekezdésében 

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: 

 

2015. évben   16037 e Ft   8019 e Ft.   

2016. évben   16050 e Ft   8025 e Ft 

2017. évben   16100 e Ft   8050 e Ft 

2018. évben                                       16100 e Ft   8050 e Ft. 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügyletből fizetési 

kötelezettsége. 

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) 

bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: 

„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 

tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig 

egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”. A 

Képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez a 2015.évben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

7 /2015. (II.23.) határozat 

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi kirendeltségére vonatkozó  

 2015. évi költségvetés elfogadásáról 

 

HATÁROZAT  

 Kunbaracs Község Önkormányzat képviselő-testülete a Ladánybenei Közös Önkormányzati 

Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségére vonatkozó, Ladánybene Község Önkormányzatának 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének a Ladánybenei 

Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező –részét 

elfogadja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Egyéb 

I../A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 8/2013. (XII.30.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

   Előadó: Lőrincz Edit jegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)  

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

( Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletében található.) 

 

 

 

 

II…/2015.(II. …) önkormányzati rendelet a kunbaracsi köznevelési intézményekben 

fizetendő étkezési térítési díjakról 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

( A kunbaracsi köznevelési intézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 

4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletében található.) 

 

 

III. A kunbaracsi köztemető üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása 

 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 

 

8/2015. (II. 23.) határozata 

a kegyeleti közszolgáltatási pályázat kiírásáról 

 

HATÁROZAT 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy 

Kunbaracs Község köztemetőjének kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

keretében történő üzemeltetésére pályázatot ír ki. 

2. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 

mellékletét képező pályázati felhívást jóváhagyja. 

 

Felelős:Tóth Ferenc – polgármester 

Határidő: 2015. március 23. 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján � pályázatot ír ki a Kunbaracs 0187/11. 

hrsz. alatt felvett, temető� megjelölésű, 1ha 3390 m
2
területű köztemető - kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés útján történő - üzemeltetésére. 

 A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, 10 

éves időtartamra, 2015. április 1. napjától 2025. március 31 napjáig jöhet létre. 

 Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a  

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról 

szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb 

feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően 

igazolja.  

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:  

-        igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) 

Korm. rendeletben meghatározott � az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is 

vonatkozó - szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel 

-       a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya 
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-     a pályázó számlavezető bankja(i)nak igazolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó számláin  

az utóbbi 3 gazdasági évben 60 napon túli megfizetetlen tartozás (sorban állás) nem volt 

-        nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól  

-        a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban 

A pályázathoz csatolni kell továbbá a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés tervezetét is.     

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles: 

 a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 

b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 

temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 

c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 

d) biztosítani a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei 

(infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat; 

e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, 

zárását; 

f) megőrizni a nyilvántartó könyveket; 

g) tájékoztatni a temetőlátogatókat; 

h) kijelölni a temetési helyeket; 

i) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, 

síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; 

j) összegyűjteni és elszállítani a hulladékot; 

k) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 

l) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni 

a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

m) gondoskodni az ügyfélfogadásról. 

 A köztemetőn belül kötelező 

-         az elhunyt hűtésével, 
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-         a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, 

-         a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával,  

-         sírásással, sírhelynyitással és visszahantolással  

kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének  

igénybevétele (az üzemeltető által biztosított szolgáltatás). 

Egyéb kikötések: 

 - Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő 

bánásmód követelményét. 

- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési 

szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt 

kifüggeszteni. 

-  Az üzemeltető lehetőleg nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és bemutató 

helyiségként szolgál a kellékek árusításához. 

-  Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a tulajdonostól díjazásra 

nem jogosult. 

-  Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági 

tevékenységétől számvitelileg elkülöníti. 

 Az üzemeltető köteles 

a) az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az 

önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni; 

b) az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente 

tájékoztatni. 

Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, 

közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A 

temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a 

kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének 

gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését 

köteles biztosítani. 

A temettetők és a szolgáltatók által befizetett díjak az üzemeltetőt illetik meg. 

A köztemetőben felmerülő valamennyi közüzemi költségek, így az elektromos 

áramellátás, a vízdíj, a folyékony és szilárd hulladék elszállításának díját, továbbá a 

köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével  összefüggő 

költségek az üzemeltetőt terhelik. 
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A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által előírtaknál 

bővebb üzemeltetési feladatot, illetve felújítást vállal. 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. március 20.  16.00 óra  

A pályázatot benyújtásának helye: Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi 

Kirendeltsége – 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1. 

 

Pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázatokat a képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén bírálja el. 

 

 

IV. Pereszteginé Beczák Barbara lakás kérelme 

 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal  egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

9 /2015. (II.23.)  határozat 

Pereszteginé Beczák Barbara lakás kérelme  

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Pereszteginé Beczák Barbara szociális 

bérlakás kérelme tekintetében az alábbi döntést hozta: 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát 

képező Kunbaracs, Kossuth utca 19/A. szám alatti 

önkormányzati bérlakást Pereszteginé Beczák Barbara 

Kunbaracs Dózsa György utca 24. szám alatti lakos 

részére 2015. március 15-től-2015.július 15-ig bérbe 

adja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 

 

 

V. Előterjesztés Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás  

döntéseinek jóváhagyására 

 

 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 
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    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

10/2015.( II.23.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

HATÁROZAT 

 

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

Térsége Feladatellátó Társulás átmeneti gazdálkodásra vonatkozó költségvetési határozatával. 

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

költségvetési határozatával. 

3./A Képviselő-testület egyetért az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről és az alkalmazandó térítési díjakról szóló előterjesztéssel. 

4./ A Képviselő –testület egyetért a Humán Szolgáltató Központ szakmai programjának 

módosításával, valamint az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásával. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

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

polgármester az ülést 19.07. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 


