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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

7. /2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 9-én 

(csütörtök) 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 

 Csörszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének vezetője 

 

      

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. június  9-i képviselő-testületi ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és  Sági Márk képviselőket  javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

22 /2016. (VI. 9.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 9-i ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és Sági Márk 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./ Óvodavezetői állásra kiírt pályázatok elbírálása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

2./ Tanyagondnoki munkakör betöltésére kiírt pályázatok elbírálása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

     Csörszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének vezetője 

 

3.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 3 pályázat érkezett. 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a pályázókból ketten 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 Kollár Ágnes  Anna ,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: 

 

 

/2016. (VI.9.) határozati javaslat 

óvodavezetői állásra kiírt pályázat elbírálása 

 

 

 

 

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

óvodavezetői állásának betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

 

 

./2016. (VI. 9.) 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: 2016. augusztus 1-től- 2017. 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 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

23/2016. (VI.9.) 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 1nem szavazattal, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 

24/2016. (VI. 9.) 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: 2016. augusztus 1-től- 2017. 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./ Tanyagondnoki munkakör betöltésére kiírt pályázatok elbírálása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 Csörszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének vezetője 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a tanyagondnoki állás betöltésére 3 

pályázat érkezett. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy a jelöltek meghallgatását követően döntsenek a 

tanyagondnoki kinevezésről. 

 

A képviselő-testület Banó  József , Jobbágy Barnabás és Lőrincz Ernő András pályázókat 

személyesen meghallgatta. 

Csörszné Zelenák Katalin tájékoztatja a testületet, hogy a tanyagondnok egyrészt szociális 

feladatokat lát el, különösen a község külterületén ( Csarada, Kákás,Daruhát) élő személyek, 

az idősek, a mozgáskorlátozottak, betegek, kisgyermekes szülők 

szállításában,ebédhordásban,rászorultak gyógyszerbeszerzésében, óvodások,iskolások 

rendezvényekre,versenyekre való utaztatásában. Másik fő feladata az önkormányzat működési 

feladatainak ellátásában való közreműködés az anyagok beszerzésében szállításában, 

településüzemeltetési feladatokban, közösségi, kulturális és más feladatok végrehajtásában. 

Munkáját a Szociális és Gyámhivatal engedélye a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a 

tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet, munkaköri leírás alapján, a 

polgármester irányításával végzi. A tanyagondnoki szolgálat személyi és dologi kiadásait a 

működési engedély alapján folyósított állami támogatás biztosítja. 
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy közel 10 év óta amikor Kecskeméti 

Zoltán tanyagondnok szabadságon volt, a jelenleg közmunkavégzés keretében foglalkoztatott 

Lőrincz Ernő András helyettesítette,(jelenleg is helyettesíti) aki már képben van a 

tanyagondnoki teendőkkel,ismeri a tevékenységi kört, a gépjárművet, így a feladat átvétele, a 

munkakör ellátása zökkenőmentes. 

Továbbá felhívja a testület figyelmét arra, hogy a feladatellátás folyamatossága indokolja, 

hogy mielőbb kinevezésre kerüljön a tanyagondnok. 

 

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

pontos tartalmát: 

 

 

./2016. (VI. 9.) határozati javaslat 

Lőrincz Ernő András tanyagondnok kinevezése 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 1. §-ában, 21. § (1) 

bekezdésében, 83/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 

feladatkörébe tartozó tanyagondnoki szolgáltatás ellátásra Lőrincz Ernő András 

Kunbaracs, Kossuth utca 14. szám alatti lakost 2016. június 16. napjától -3 hónap 

próbaidő kikötésével-határozatlan időre tanyagondnoknak kinevezi.  

A Képviselő-testület egyúttal kötelezi Lőrincz Ernő Andrást, hogy a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)  SzCsM rendelet 39.§ (5) bekezdésében szabályozott 

alapképzést a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül végezze el.  

A kinevezett tanyagondnok illetményére és egyéb juttatásaira az 1992. évi XXXIII. tv. 

vonatkozó  rendelkezései az irányadóak. A tanyagondnok felett az egyéb munkáltatói 

jogokat Kunbaracs község polgármestere gyakorolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 1tartózkodással  

az alábbi határozatot hozza: 

 

25/2016. (VI.9.) határozat 
Lőrincz Ernő András tanyagondnok kinevezése 

 

Határozat 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 1. §-ában, 21. § (1) 

bekezdésében, 83/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 

feladatkörébe tartozó tanyagondnoki szolgáltatás ellátásra Lőrincz Ernő András 

Kunbaracs, Kossuth utca 14. szám alatti lakost 2016. június 16. napjától -3 hónap 

próbaidő kikötésével-határozatlan időre tanyagondnoknak kinevezi.  

A Képviselő-testület egyúttal kötelezi Lőrincz Ernő Andrást, hogy a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)  SzCsM rendelet 39.§ (5) bekezdésében szabályozott 

alapképzést a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül végezze el.  
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A kinevezett tanyagondnok illetményére és egyéb juttatásaira az 1992. évi XXXIII. tv. 

vonatkozó  rendelkezései az irányadóak. A tanyagondnok felett az egyéb munkáltatói 

jogokat Kunbaracs község polgármestere gyakorolja. 

 

 Felelős:  Tóth  Ferenc  polgármester 

 Határidő: 2016. június 16. 
 

Egyéb 

 

I. TP-1-2016 kódszámú pályázat benyújtásáról döntés 
 

    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 (VI.9.) határozati javaslat 

 

TP-1-2016 kódszámú pályázat benyújtásáról döntés  

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő testülete egyetért azzal, hogy Kunbaracs 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be a TP-1-2016. kódszámú az FM 2016. évi a tanyák, 

valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 

fejlesztések támogatására című pályázati felhívásra bruttó 4.409 656 millió Ft támogatási 

összegre. (A fejlesztés megnevezése: Kunbaracs külterületi térfigyelő rendszer) 

2. A Képviselő - testület a megvalósítandó fejlesztés teljes költségvetésének 10%-át 

önerőként biztosítja. (bruttó 440.966 Ft-t) 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

26/2016 (VI.9.) határozat 

TP-1-2016 kódszámú pályázat benyújtásáról döntés  

HATÁROZAT 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő testülete egyetért azzal, hogy Kunbaracs 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be a TP-1-2016. kódszámú az FM 2016. évi a tanyák, 

valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 

fejlesztések támogatására című pályázati felhívásra bruttó 4.409 656 millió Ft támogatási 

összegre. (A fejlesztés megnevezése: Kunbaracs külterületi térfigyelő rendszer) 

2. A Képviselő - testület a megvalósítandó fejlesztés teljes költségvetésének 10%-át 

önerőként biztosítja. (bruttó 440.966 Ft-t) 
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Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: 2016. július 8. 

 

II. Az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 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. (VI. 9.) határozati javaslat 

Az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja –határozat 

mellékeltét képező –a IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-

vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés1.módosítását. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  szerződés módosítás, a 

fentieknek megfelelő tartalmú, egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés 

aláírására. 

            3./ A Képviselő-testület felkéri továbbá a szerződésmódosítás az NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére történő megküldésére 

 

                            

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

27./2016. (VI. 9.) határozat 

Az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel megkötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

Határozat 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja –határozat 

mellékletét képező –az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-

vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés1.módosítását. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  szerződés  módosítás, a 

fentieknek megfelelő tartalmú, egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés 

aláírására. 
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3./ A Képviselő-testület felkéri továbbá a szerződésmódosítás az NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére történő megküldésére. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

(A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  szóló   4/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a  jegyzőkönyv  4. sz. 

mellékletében található.) 

 

 

III. 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: 

 

…./2016. (VI.9.)  határozati javaslat 
Lázár István és Lázárné  Virág  Adrienn  bérleti  jogviszonyának  

meghosszabbítása  

 

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 2016. augusztus 1-től- 2017.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: 

 

 

28/2016. (VI.9.)  határozat 
Lázár István és Lázárné Virág Adrienn bérleti jogviszonyának 

meghosszabbítása 
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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 2016. augusztus 1-től- 2017.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 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Klik Kecskeméti 

Tankerületétől névre szóló levelet kapott. Elmondja, hogy ebben a levélben arról kéri a Klik a 

véleményét, hogy a kis alsó tagozatos iskolai telephelyünk bezárásával egyetértt-e? Az iskola 

bezárásával nyilvánvalóan nem ért egyet, egyebekben tárgyi tévedéseket is tartalmaz a levél. 

Továbbá elmondja, hogy amennyiben nyolc szülő kéri az iskola fenntartását, a helyben 

történő tanítást a törvény kötelezi az államot- gazdaságossági szempontok mérlegelése nélkül- 

az iskola működtetésére.  

Tájékoztatja a testületet, hogy a válaszlevelet az elmondottak alapján fogja megválaszolni a 

Klik-nek. 

A nyolc szülőtől pedig minél hamarabb be kell gyűjteni a támogató nyilatkozatokat. 

A Képviselő-testület a vázolt választervezettel egyetért és az iskolai telephely átszervezését 

egyértelműen elutasítja. 

 

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

polgármester az ülést 19.25. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

   

 

    Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


