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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

8. /2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 15-én 

(szerda) 17: 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 

                 

                                                         Mizsei Ferencné mb. óvodavezető 

                                                         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. július  15-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: 

 

30 /2015. (VII.15.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. július 15-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./Kunbaracs Óvoda működése a 2014/2015. nevelési évben 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Mizsei Ferencné mb. óvodavezető 

 

2./ Óvodavezetői   állásra kiírt pályázat elbírálása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

3./Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

4./Falugyűlés időpontjának kiírása 

      Előadó:Tóth Ferenc polgármester 

 

5./Egyéb 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Kunbaracs Óvoda működése a 2014/2015. nevelési évben 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Mizsei Ferencné mb. óvodavezető 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

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

Mizsei Ferencné óvodavezető tájékoztatja a testületet, hogy az óvodában a telefonvonal 

nagyon rossz állapotban van, szerelőt kell majd hívni. 

Vörös László Ferenc képviselő kérdezi, hogy az óvodában leltár készült –e? 

Mizsei Ferencné óvodavezető válaszában elmondja, hogy a jegyző jelenlétében készítették el 

a leltárt, az ív a hivatalban bármikor megtekinthető. 

Kigyósi Krisztián képviselő tájékoztatja a testületet, hogy az óvoda udvarán lévő mászóka 

tetejének javítását Vörös László alpolgármester a tiszteletdíjából kifizette. 

Továbbá javasolja, hogy mesekönyveket a könyvtárból is lehetne kölcsönözni, mert a 

beszámolóból úgy látja , hogy kevés mesés könyv áll az óvodások rendelkezésére. 

Mizsei Ferencné óvodavezető kéri a fenntartót, hogy szeptemberre új tányérok, evőeszközök 

kellenek az óvodába. 

 

Hegedűs Lászlóné képviselő megköszöni az óvodavezető több évtizedes munkáját és 

képviselő társaival együtt a nyugdíjas évekhez sok sikert, jó egészséget kíván. 
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Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat 

pontos tartalmát: 

 

… /2015. (VII. 15.) határozati javaslat 

óvoda beszámolójának elfogadása 

H a t á r o z a t   

Kunbaracs  Község   Önkormányzatának  képviselő-testülete  az óvoda 2014/2015. nevelési 

évben végzett működéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti változatlan 

tartalommal elfogadja. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

31 /2015. (VII. 15.) határozat 

óvoda beszámolójának elfogadása 

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község  Önkormányzatának képviselő-testülete  az óvoda 2014/2015. nevelési 

évben végzett működéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti változatlan 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ Óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

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

kiírt pályázati felhívásra 2 pályázat érkezett a megadott időpontig. 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a pályázók nem felelnek meg a pályázati 

kiírásban szereplő feltételeknek. 

 

Lőrincz Edit jegyző elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

98.§ (18) bekezdése értelmében, ha a pályázó nem felel meg a pályázati kiírás szerinti 

feltételeknek,akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló óvodavezetői megbízás 

adható, olyan személynek is, aki az intézményvezetői megbízás többi feltételének megfelel. 
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. 

A képviselő-testület Cseszlai Ilona pályázót személyesen meghallgatta. 

Fürj Jánosné pályázó nem jelent meg a testületi ülésen. 

 

Tóth Ferenc polgármester a személyes meghallgatás után ismerteti a képviselő-testülettel a 

szavazásra váró döntési javaslatok pontos tartalmát: 

 

/2015. (VII.15.) határozati javaslat 

óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

 

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

óvodavezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

 

 

 /2015. (VII. 15.) határozati javaslat 

Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunbaracsi Óvoda vezetői 

állásának betöltésére az alábbi pályázati felhívás közzétételét rendeli el: 

 

 

    PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 

Kunbaracs község képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A és a 138/1992. (X:8.) Korm. rendelet 5.§. alapján pályázati felhívást 

tesz közzé a Kunbaracsi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére az 

alábbiak szerint: 

 

A munkahely neve: Kunbaracsi Óvoda 

 

A munkahely címe: 6043. Kunbaracs Kölcsey utca 2. 

 

Az óvodavezető közalkalmazotti munkaköre: óvónő 

 

A vezetői megbízással járó, ellátandó lényeges feladatok: 

 a nemzeti köznevelésről szóló törvény 69. §-ában foglaltak; 

 az intézmény felelős egyszemélyi vezetése, irányítása, a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározottak szerinti szakszerű működésének, magas színvonalú szakmai 

munkájának, nevelési célkitűzéseinek biztosítása, szervezése, ellenőrzés; 
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 a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályokban előírt pénzügyi-gazdasági 

feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása, az intézmény ésszerű és takarékos 

gazdálkodásának betartása; 

 az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok ( a 

végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő kinevezés szerinti 

munkakörbe tartozó feladatok) gyakorlása; 

 a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek szakmai programok 

kidolgozása, pályázatok készítése; 

 az intézmény képviselete a fenntartó, valamint külső szervek előtt. 

 

 

A megbízás időtartama: 

Az intézményvezetői megbízás 5 év határozott időre 2015. augusztus 24. napjától 2020. 

augusztus 23. napjáig szól. 

 

A foglakozás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra) 

 

A munkavégzés helye: Kunbaracsi Óvoda 6043 Kunbaracs Kölcsey utca 2. 

 

A vezetői megbízás feltétele: 

 büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

 legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,; 

 nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges 

felsőfokú óvónői végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§.(1) bek a. és b. pontja és a 

pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzéseken résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 20.§. (5) bekezdésének 

figyelembevételével; 

 a nevelési- oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre 

szóló alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő 

határozatlan időre szóló kinevezés. 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint e törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 

előírásainak megfelelően. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó szakmai életrajzást; 

 büntetlen előéletét és foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt nem álló igazolást – 3 

hónapnál nem régebbi – hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

 az iskola és szakmai végzettséget/et/ igazoló okiratok hiteles másolatát; 

 az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket; 

 az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, 

munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolásokat; 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata és a pályázati anyagaiban foglalt 

személyes adatait a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint 
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véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához és harmadik 

személy részére történő továbbításához hozzájárul; 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a Kjt. 41.§.(2) bekezdés b.) pontja 

szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, ill. a fennálló összeférhetetlenséget megbízás 

esetén megszünteti; 

 pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen 

történő tárgyalásához,; 

 

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán a pályázati felhívás közzétételétől 

számított 30 nap. 

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Kunbaracs Község Polgármestere 

6043.Kunbaracs Kölcsey utca 1. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot zárt borítékban postai úton „Pályázat Kunbaracsi Óvoda óvodavezetői álláshely 

betöltésére” megjelöléssel nyújtandó be. 

 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást nyújt: 

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 76/545-128 

 

A pályázat elbírálásának módja és rendje: 

A 138/1992. (x.8.) Korm. rendelet 5. §.-a szerinti véleményezés, és azt követően a Kunbaracsi 

Képviselő-testület dönt. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat véleményezési határidejének lejárta után a 30. napot követő első képviselő-

testületi ülés. 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

 

32/2015. (VII.15.) határozat 

óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása 
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HATÁROZAT 

 

 

 

 

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

óvodavezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

 
Felelős:   polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

33 /2015. (VII.15.) határozat 

Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunbaracsi Óvoda vezetői 

állásának betöltésére az alábbi pályázati felhívás közzétételét rendeli el: 

 

 

    PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 

Kunbaracs község képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A és a 138/1992. (X:8.) Korm. rendelet 5.§. alapján pályázati felhívást 

tesz közzé a Kunbaracsi Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére az 

alábbiak szerint: 

 

A munkahely neve: Kunbaracsi Óvoda 

 

A munkahely címe: 6043. Kunbaracs Kölcsey utca 2. 

 

Az óvodavezető közalkalmazotti munkaköre: óvónő 

 

A vezetői megbízással járó, ellátandó lényeges feladatok: 

 a nemzeti köznevelésről szóló törvény 69. §-ában foglaltak; 

 az intézmény felelős egyszemélyi vezetése, irányítása, a vonatkozó jogszabályokban 

meghatározottak szerinti szakszerű működésének, magas színvonalú szakmai 

munkájának, nevelési célkitűzéseinek biztosítása, szervezése, ellenőrzés; 

 a költségvetési szervek vezetői számára jogszabályokban előírt pénzügyi-gazdasági 

feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása, az intézmény ésszerű és takarékos 

gazdálkodásának betartása; 
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 az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok ( a 

végzettségnek, szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő kinevezés szerinti 

munkakörbe tartozó feladatok) gyakorlása; 

 a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek szakmai programok 

kidolgozása, pályázatok készítése; 

 az intézmény képviselete a fenntartó, valamint külső szervek előtt. 

 

 

A megbízás időtartama: 

Az intézményvezetői megbízás 5 év határozott időre 2015. augusztus 24. napjától 2020. 

augusztus 23. napjáig szól. 

 

A foglakozás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra) 

 

A munkavégzés helye: Kunbaracsi Óvoda 6043 Kunbaracs Kölcsey utca 2. 

 

A vezetői megbízás feltétele: 

 büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

 legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,; 

 nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges 

felsőfokú óvónői végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§.(1) bek a. és b. pontja és a 

pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzéseken résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 20.§. (5) bekezdésének 

figyelembevételével; 

 a nevelési- oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre 

szóló alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő 

határozatlan időre szóló kinevezés. 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint e törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 

előírásainak megfelelően. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó szakmai életrajzást; 

 büntetlen előéletét és foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt nem álló igazolást – 3 

hónapnál nem régebbi – hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

 az iskola és szakmai végzettséget/et/ igazoló okiratok hiteles másolatát; 

 az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket; 

 az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, 

munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolásokat; 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata és a pályázati anyagaiban foglalt 

személyes adatait a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint 

véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához és harmadik 

személy részére történő továbbításához hozzájárul; 
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 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a Kjt. 41.§.(2) bekezdés b.) pontja 

szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, ill. a fennálló összeférhetetlenséget megbízás 

esetén megszünteti; 

 pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen 

történő tárgyalásához,; 

 

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán a pályázati felhívás közzétételétől 

számított 30 nap. 

 

A pályázat benyújtásának helye: 

Kunbaracs Község Polgármestere 

6043.Kunbaracs Kölcsey utca 1. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot zárt borítékban postai úton „Pályázat Kunbaracsi Óvoda óvodavezetői álláshely 

betöltésére” megjelöléssel nyújtandó be. 

 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást nyújt: 

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 76/545-128 

 

A pályázat elbírálásának módja és rendje: 

A 138/1992. (x.8.) Korm. rendelet 5. §.-a szerinti véleményezés, és azt követően a Kunbaracsi 

Képviselő-testület dönt. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat véleményezési határidejének lejárta után a 30. napot követő első képviselő-

testületi ülés. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

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

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatást nyújt a képviselő-testület tagjainak a Kerekegyháza és 

Térsége Feladatellátó Társulás felé fennálló 2013. és 2014. évi tartozásról, hozzájárulási 

kötelezettségről. 

Továbbá elmondja, hogy a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pont szerinti települési 

önkormányzatok  rendkívüli önkormányzati  költségvetési  támogatására  pályázatot nyújtott 
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be Kunbaracs község önkormányzata a kerekegyházi tartozások rendezésére, várhatóan 

szeptember végén lesz döntés. 

 

 

 

Tóth Ferenc polgármester összefoglalja a képviselő-testületnek a szavazásra váró döntési 

javaslat pontos tartalmát: 

 

 

…./2015.(VII.15.) határozati javaslat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

HATÁROZAT 

 

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

Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásával. 

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

költségvetési határozatának módosításával. 

3./A Képviselő-testület egyetért a 2014/2015-ös nevelési évről szóló óvodai beszámoló 

elfogadásával.  

4./A Képviselő-testület egyetért a Humán Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról szóló 

előterjesztéssel. 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

34/2015.(VII.15.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

HATÁROZAT 

 

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

Térsége Feladatellátó Társulás 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásával. 

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

költségvetési határozatának módosításával. 

3./A Képviselő-testület egyetért a 2014/2015-ös nevelési évről szóló óvodai beszámoló 

elfogadásával.  

4./A Képviselő-testület egyetért a Humán Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról szóló 

előterjesztéssel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 
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4./Falugyűlés időpontjának kiírása 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Kigyósi Krisztián, Sági Márk és 

Vörös László Ferenc képviselők 2015. június 30.-i indítványukban kérték a testületi ülés 

összehívását, falugyűlés időpontjának kiírását. 

Továbbá elmondja, hogy a hatályos SZMSZ alapján az ülést 15 napon belül összehívta. 

Tájékoztatja a testületet, hogy szintén a hatályos SZMSZ alapján a polgármester előre 

meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése 

érdekében falugyűlést hívhat össze. 

Továbbá ismerteti az SZMSZ alapján a falugyűlés összehívásának fontosabb szabályait. 

 

Tóth Ferenc polgármester javasolja 2015. szeptember 7-én 18 órára a falugyűlés összehívását.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül tudomásul vette a falugyűlés 

időpontjára tett javaslatot.  

 

 

 

Egyéb 

 

 

I. Pereszteginé Beczák Barbara lakás kérelme 

 

    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: 

 

…./2015. (VII.15.)  határozati javaslat 
Pereszteginé Beczák Barbara lakás kérelme  

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Pereszteginé Beczák Barbara szociális 

bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti 

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  

részére 2015.július 16-tól-2015.szeptember 30-ig bérbe 

adja. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

35 /2015. (VII.15.)  határozat 

Pereszteginé Beczák Barbara lakás kérelme  

 

 

 

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Pereszteginé Beczák Barbara szociális 

bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti 

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  

részére 2015.július 16-tól-2015.szeptember 30-ig bérbe 

adja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 

 

 

II. Lázár István és Lázárné Virág Adrienn kérelme 

 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Kigyósi Krisztián képviselő javasolja, hogy a területet adja bérbe az önkormányzat, a bérleti 

jogviszony feltételeit évente felül kell vizsgálni. 

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

pontos tartalmát: 

 

…./2015. (VII.15.)  határozati javaslat 
Lázár István és Lázárné Virág Adrienn kérelme  

 

HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Lázár 

István és Lázárné Virág Adrienn (6043 Kunbaracs, Dózsa Gy. u. 23.) sz. alatti lakosok 
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részére az önkormányzat tulajdonát képező belterület 67 hrsz-ú (218m
2
,   kivett árok 

megnevezésű) területet bérbe adja 2015. augusztus 1-től- 2016.július 31-ig. 

            

           A bérleti díj összege 10.000 Ft/év. 

           A bérleti jogviszony feltételeinek megléte évente felülvizsgálandó. 

 

           A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést  

           aláírja. 

           

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

36/2015. (VII.15.)  határozat 
Lázár István és Lázárné Virág Adrienn kérelme  

 

HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Lázár 

István és Lázárné Virág Adrienn (6043 Kunbaracs, Dózsa Gy. u. 23.) sz. alatti lakosok 

részére az önkormányzat tulajdonát képező belterület 67 hrsz-ú (218m
2
,   kivett árok 

megnevezésű) területet bérbe adja 2015. augusztus 1-től- 2016.július 31-ig. 

            

           A bérleti díj összege 10.000 Ft/év. 

           A bérleti jogviszony feltételeinek megléte évente felülvizsgálandó. 

 

           A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést  

           aláírja. 

           

           Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

           Határidő: értelemszerűen 

 

 

III. Takarék Faktorház Zrt-nél elkülönített számla megnyitása 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Továbbá elmondja, hogy a testületnek jóvá kell hagynia, hogy az önkormányzat igénybe veszi 

a Takarék Faktorház Zrt. finanszírozását a meghirdetett feltételek szerint. A lebonyolításhoz 

szükséges bankszámla egy technikai  alszámla lesz,ezt a számlát kell majd bejelenteni az 

MVH felé. 

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

pontos tartalmát: 
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… /2015. (VII. 15.)  határozati javaslat 

Takarék Faktorház Zrt-nél elkülönített számla megnyitása 

                                                                    HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 21/2015.MvM 

rendelet alapján-az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 

támogatásokra kiírt pályázat nyerteseként igénybe veszi a Takarék Faktorház Zrt. 

meghirdetett feltételek szerinti finanszírozási konstrukcióját a tanyagondnoki gépjármű 

vásárlására, a lebonyolításhoz szükséges technikai számlát nyit a Takarék Faktorház Zrt-nél. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

37. /2015. (VII. 15.)  határozat 

Takarék Faktorház Zrt-nél elkülönített számla megnyitása 

                                                                    HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 21/2015.MvM 

rendelet alapján-az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 

támogatásokra kiírt pályázat nyerteseként igénybe veszi a Takarék Faktorház Zrt. 

meghirdetett feltételek szerinti finanszírozási konstrukcióját a tanyagondnoki gépjármű 

vásárlására, a lebonyolításhoz szükséges technikai számlát nyit a Takarék Faktorház Zrt-nél. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:     azonnal 

 

 

 

 

 

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

polgármester az ülést 19.11. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

     Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


