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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3./2014. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.július 7.-én 

(hétfőn) 14 órakor tartott rendkívüli üléséről. 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester                          

 Fehér István képviselő 

 Hegedűs Lászlóné képviselő 

                         Kigyósi Krisztián (3 fő képviselő ) 

Tanácskozási joggal meghívott: Lőrincz Edit jegyző 

                                                         

                                                            

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./Támogatás megelőlegező éven belüli hitelfelvételről döntés 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

2./ 022/114 hrsz-ú önkormányzati területből értékesítés 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

3./ Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

4./Egyéb 

     

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Támogatás megelőlegező éven belüli hitelfelvételről döntés 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Tovább elmondja ,hogy az MVH 231/0306/29/12/2013 iktatószámú határozata alapján az 

önkormányzat 14 994 478 Ft. támogatást kap a közösségi színtér felújítására. 

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

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

18/2014. (VII.07.)  határozat 

támogatás megelőlegező éven belüli hitelfelvételről döntés 
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H A T Á R O Z A T 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy 

a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 

2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében 8548682131 pályázati 

azonosító számú (közösségi színtér felújítás)) sikeres pályázatának 

megvalósítására 14 994 478 Ft. támogatás megelőlegező éven belüli hitelt 

vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. 

 

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a visszafizetés 

határideje a pályázati támogatás összegének számlára történő érkezése, de 

legkésőbb 2014. december 31. napjáig a hitel összegét visszafizeti. 

  

3./Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-

ban nyújtandó támogatások jogcím keretében 8548682131 pályázati azonosító 

számú pályázatán nyert 14 994 478 Ft támogatás bevételét engedményezi az 

OTP Bank Nyrt. részére a megelőlegezési hitel rendezésére.  

 

4./A képviselő-testület a hitel biztosítékaként felajánlja a 

133/9,133/20,133/27,133/28,133/29,133/30,133/31,133/32,133/33,6,055/11, 

hrsz-ú ingatlanokat. Nyilatkozza, hogy törzsvagyon részét nem képező 

forgalomképes, és a 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe 

vonható ingatlan(ok), ill. a képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje 

alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképessé vagy 

forgalomképtelenné. 

 

     5./ Az önkormányzat az OTP Bank Nyrt-re engedményezi a helyi adóbevételeit, 
mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. az éven belüli igénybevételéből eredő 
tartozás törlesztésére fordíthatja. 

        A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel  futamideje alatt az 
Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére 
szolgáló alszámláján a szerződés  alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek 
teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az 
Önkormányzat helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges 
összeget a Bank a Pénzforgalmi Bankszámlára haladéktalanul átvezeti. A képviselő-testület 
az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál 
vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési- és alszámlájára 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése 
érdekében. 

 

 

6./ A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel tőke és járulékait a hitel 

futamideje alatt költségvetésébe betervezi. 

 

 

7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a    

pénzintézeti hitel felvételével kapcsolatos eljárásra. 

 



 3 

  Felelős: Tóth Ferenc polgármester, Lőrincz Edit jegyző 

  Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 
2./ 022/114 hrsz-ú önkormányzati területből értékesítés 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   ( Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 022/114-es hrsz-ú ingatlan 

forgalomképtelen vagyontárgy ezért a területből értékesített751 m
2
terület tulajdonjog 

bejegyzését  ill. a telekalakítás átvezetését csak akkor jegyzi be a Földhivatal, ha az 

önkormányzat módosítja a vagyonrendeletét és az értékesítésről szóló határozatát. A 022/114-

es hrsz-ú ingatlant korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe kell besorolni Az értékesített 

terület a használaton kívüli útnak egy része, a 10 méteres út továbbra is megmarad. 

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

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatokat hozza: 

 

19/2014. (VII.07.)  határozat 

határozat hatályon kívül helyezése 

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a 

35/2013.(X.31.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

  

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

20/2014. (VII.07.)  határozat 

022/114 hrsz-ú önkormányzati területből értékesítés 

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1./A Képviselő –testület úgy határozott, hogy a 022/114 hrsz-ú (forgalomképtelen 

vagyontárgy) útnak egy részét, mely ténylegesen használaton kívüli értékesíti. 

2./A Képviselő-testület a 022/114 hrsz-ú ingatlant korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe 

átsorolta. Ezért az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

3/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítását jóváhagyta.  

 

3./A Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Beliczai Sándor (6043 Kunbaracs, Kákás tanya 

261.) sz. alatti lakos részére a 022/114 hrsz. területből 751 m
2
 területet 35. 000 azaz 

harmincötezer forint összegben értékesít.  
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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 

 

 

 

A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ ./ Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   ( Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. 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: 

  

                            

21/2014. (VII. 07.) határozat 

Az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 

 

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc 

polgármester 11/2014. 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. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

              

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 

 

Egyéb 

 

 

I. A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás óvodai csoportszám meghatározása 

a 2014/2015. nevelési évben 

   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: 

 

22/2014. (VII.07.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás óvodai csoportszám meghatározása 

 

Határozat 

 

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

Térsége Feladatellátó Társulás alapító tagjaként a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. tv. (továbbiakban: Nktv.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2014/2015-

ös nevelési évben  

 Kerekegyháza városban az indítható csoportok számát 12 csoportban határozza 

meg, az óvodapedagógusok létszámát 2014. augusztus 15-től 2 fővel, a dajkák 

számát 1 fővel megemeli, kiadási előirányzat a Társulás költségvetési 

határozata alapján biztosított.  

 A Fülöpháza községben az indítható csoportok számát 1 csoportban határozza 

meg.  

 

2./ A Képviselő-testület az Nktv. 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi az óvodai 

csoportlétszám legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését, továbbá függetlenül a 

csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek felvétele miatt 

indokolt.  

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

            

          II.  

Humán Szolgáltató Központ Szakmai programjának, Szervezeti Működési 

Szabályzatának módosítása 

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

23/2014. (VII.07.) határozat  

HSZK szakmai programjának  

és szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
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HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Humán 

Szolgáltató Központ szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának 

módosítását az előterjesztés 1.sz. illetve 2. sz. melléklete alapján, egységes 

szerkezetbe foglalva. 

 

Felelős:Tóth Ferenc polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

III. 

 Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolásáról 

Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   ( Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Továbbá elmondja, hogy a költségvetési számvitelben (könyvelés) az okiratban nem 

szerepeltetett kormányzati funkciókat használni kell, továbbá a pénzügyi számvitelben 

(könyvelés) a szakfeladatok is használatosak. 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

  24 /2014.(VII.07.) határozat 

Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolásáról 

 

HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. 

számú mellékletében szereplő kormányzati funkciókat elfogadja 

és az alapító okiratban szerepelteti. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 

 

 

  

 

 

 

1. számú mellékelet 



 7 

 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és   

   általános igazgatási tevékenysége 

013320  Köztemető-fenntartás és –  működtetés 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok  

016080    Kiemelt állami és önkormányzati   

                                  rendezvények 

 

         041140    Területfejlesztés igazgatása 

041231    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045160    Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

051030  Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

064010    Közvilágítás 

066010    Zöldterület kezelése 

066020    Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

081030    Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése  

082091    Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

107055    Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

 

 

  Felelős: Tóth Ferenc polgármester, Lőrincz Edit jegyző 

  Határidő: értelemszerűen 

 

 

IV. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

5/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelet-tervezete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

3/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előadó: Lőrincz Edit jegyző 

   ( Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) 

 

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

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

( Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
3/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2014.(VII.08.) 
önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 7.sz. mellékletében található.) 
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Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 

polgármester az ülést 15 óra 11 perckor bezárta.  

 

Kmft. 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 


