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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

9. /2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-én 

(csütörtök) 15: 00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Hegedűs Lászlóné képviselő                          

  Kigyósi Krisztián képviselő 

                          Vörös László Ferenc képviselő (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. 

Tóth  Ferenc  polgármester  a 2017. június  29-i képviselő-testületi ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és  Kigyósi Krisztián képviselőket  javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

34 /2017. (VI. 29.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 29-i ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és Kigyósi Krisztián képviselőket választja 

meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 
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Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

1./ Óvodavezetői állásra kiírt pályázatok elbírálása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

2./ Óvodavezető beszámolója a 2016/2017-es nevelési év munkájáról 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                     Menczel Dóra mb. óvodavezető 

 

3./Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

4./ Egyéb 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Óvodavezetői állásra kiírt pályázatok elbírálása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

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

kiírt pályázati felhívásra a megadott időpontig 2 pályázat érkezett. 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a pályázók részben megfelelnek a 

pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.  Szeptember 1-én az óvodának indulnia, működnie 

kell, a testületnek a pályázók meghallgatása után döntenie kell, hogy kinek ad határozott időre 

szóló óvodavezetői megbízást.  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. 

. 

A képviselő-testület Nagy Enikő Magdolna és Menczel Dóra pályázókat személyesen 

meghallgatta. 

 

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

szavazásra váró döntési javaslatok pontos tartalmát: 

 

 

/2017. (VI.29.) határozati javaslat 

óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása 

 

 

 

 

 



 3 

HATÁROZAT 

 

 

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

óvodavezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

 

 

./2017. (VI. 29.) határozati javaslat 

 óvodavezető  megbízásáról döntés. 

 

1./Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy Menczel Dórát 

megbízza- a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés mellett- a Kunbaracs Óvoda 

óvodavezetői feladatainak ellátásával: 2017. augusztus 1-től- 2018. július 31-ig. 

 

2./ A megbízott magasabb vezetői illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló 

138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján határozza meg. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az 

intézményvezető megbízásával együtt járó, a változásból adódó bejelentési kötelezettségek 

ellátásával. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

35/2017. (VI.29.) határozat 

óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

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

óvodavezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

 
Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

36/2017. (VI. 29.) határozat 

 óvodavezető  megbízásáról döntés. 

 

1./Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy Menczel Dórát 

megbízza- a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés mellett- a Kunbaracs Óvoda 

óvodavezetői feladatainak ellátásával: 2017. augusztus 1-től- 2018. július 31-ig. 

 

2./ A megbízott   magasabb vezetői illetményét, vezetői pótlékát a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló 

138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján határozza meg. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az 

intézményvezető megbízásával együtt járó, a változásból adódó bejelentési kötelezettségek 

ellátásával. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ Óvodavezető beszámolója a 2016/2017-es nevelési év munkájáról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Menczel Dóra mb. óvodavezető 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

 

 

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

 

Tóth Ferenc polgármester kérdezi, hogy a szülőkkel milyen a kapcsolata? 

Menczel Dóra óvodavezető válaszában elmondja, hogy véleménye szerint a szülőkkel 

normalizálódott a helyzete, reggel többet tud beszélgetni velük. 

Hegedűs  Lászlóné   képviselő kéri, hogy mivel-minden gyerekre szüksége van  az  

óvodának-  a jövő nevelési évtől tartson néptánc oktatást, ezt már régebben  megígérte. 

 

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

pontos tartalmát: 
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… /2017. (VI. 29.) határozati javaslat 

óvoda beszámolójának elfogadása 

 

Kunbaracs   Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az óvoda 2016/2017. nevelési 

évben végzett működéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti változatlan 

tartalommal elfogadja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

37 /2017. (VI.29.) határozat 

óvoda beszámolójának elfogadása 

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község   Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az óvoda 2016/2017. nevelési 

évben végzett működéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti változatlan 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 

 

A  harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

 

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

 

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

pontos tartalmát: 

 

…./2017. (VI. 29.)határozati javaslat 
Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása 

 

1.) Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy társult 

tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. 

A társulási megállapodást azzal a feltétellel írja alá hogy a megalakuló társulás keretében 

a konzorcium tagjai együttműködnek a közös tulajdon tekintetében. Tudomásul veszi, 

hogy a Duna-Tisza közi Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási Konzorciuma 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére irányuló, a konzorciumi tag 

településekre kiterjedő kötelezettségeit 2017. október 1-től követően a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás gyakorolja. 
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2.) A Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és 

felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert annak aláírására. 

 

3.) A Társulási Tanács tagjának  Basky András-t delegálja. 

 

4.) Utasítja az Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

38/2017. (VI. 29.)határozat 
Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása 

 

 

1.) Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy társult 

tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. 

A társulási megállapodást azzal a feltétellel írja alá hogy a megalakuló társulás keretében 

a konzorcium tagjai együttműködnek a közös tulajdon tekintetében. Tudomásul veszi, 

hogy a Duna-Tisza közi Nagytérség Szilárdhulladék Gazdálkodási Konzorciuma 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére irányuló, a konzorciumi tag 

településekre kiterjedő kötelezettségeit 2017. október 1-től követően a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás gyakorolja. 

 

2.) A Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és 

felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert annak aláírására. 

 

3.) A Társulási Tanács  tagjának  Basky András-t  delegálja. 

 

4.)Utasítja az Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen     

Felelős: polgármester 

 
 

Egyéb 

 

I. I. Kölcsey utca 3/B. önkormányzati tulajdonú lakás iránti kérelem elbírálása 

            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: 

 

…./2017. (VI.29.)  határozati javaslat 
Kalocsa Dániel István lakás kérelme  
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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Kalocsa Dániel István bérlakás kérelme 

tekintetében az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező Kunbaracs, Kölcsey 

utca 3/B. szám alatti önkormányzati bérlakást Kalocsa 

Dániel István részére 2017. július 1-től 2017. december 

31-ig bérbe adja. 

                                     

 

                                     Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

39/2017. (VI.29.)  határozat 
Kalocsa Dániel István lakás kérelme  

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Kalocsa Dániel István bérlakás kérelme 

tekintetében az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező Kunbaracs, Kölcsey 

utca 3/B. szám alatti önkormányzati bérlakást Kalocsa 

Dániel István részére 2017. július1-től 2017. december 

31-ig bérbe adja. 

                                      Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

     

II. Lázár István és Lázárné Virág Adrienn bérleti jogviszonyának meghosszabbítása 

 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

           (szóbeli előterjesztés) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 36/2015. (VII.15.) határozat 

értelmében a bérleti jogviszony feltételeit évente felül kell vizsgálni. 

 

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

pontos tartalmát: 

 

…./2017. (VI.29.) határozati javaslat 
Lázár István és  Lázárné  Virág  Adrienn  bérleti  jogviszonyának  

meghosszabbítása  
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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 2017. augusztus 1-től- 2018.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 4 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

40/2017. (VI.29.)  határozat 
Lázár István és Lázárné Virág Adrienn bérleti jogviszonyának 

meghosszabbítása 

 

 

 

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 2017. augusztus 1-től- 2018.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. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

(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: 

 

/2017.(VI.29.) határozati javaslat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 
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1/.Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyháza és 

Térsége Feladatellátó Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2017.(II.22.) 

sz. KTFT határozat módosításával.  

2./A Képviselő-testület egyetért a Kerekegyházi Bóbita Óvoda és  Fülöpházi Tagintézménye 

2017/2018. évi maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésével, alapító okiratának 

módosításával. 

3./A Képviselő-testület egyetért a 2016/2017-es nevelési évről szóló óvodai beszámoló 

elfogadásával.  

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

41/2017.(VI.29.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

HATÁROZAT 

 

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

Térsége Feladatellátó Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2017.(II.22.) 

sz. KTFT határozat módosításával.  

2./A Képviselő-testület egyetért a Kerekegyházi  Bóbita  Óvoda  és  Fülöpházi 

Tagintézménye 2017/2018. évi maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésével, 

alapító okiratának módosításával. 

3./A Képviselő-testület egyetért a 2016/2017-es nevelési évről szóló óvodai beszámoló 

elfogadásával.  

. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

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

polgármester az ülést 17.15. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

     Tóth  Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


