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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

5. /2019. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 29-én (szerda) 

13 óra 30 perckor 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 

                                                       Vértesyné dr.Klier Irén számviteli ügyintéző 

                                                         

                                                          

               

      

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 2019. május 29-i képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyv 

hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Vörös László Ferenc képviselőket javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

14 /2019. (V.29.) határozat 

jegyzőkönyv   hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 29-i ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Vörös László Ferenc képviselőket választja 

meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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A polgármester 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. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

            Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                          Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző 

 

2. Egyéb 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Vértesyné dr.Klier Irén számviteli ügyintéző 

                    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

   

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján.            

 

Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző kiemeli, hogy a közfoglalkoztatási bevétel 

nagyon szépen alakult, 903.000 Ft.  

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat és a közös hivatal 

pénzügyi mutatói a tervezettnek megfelelően alakultak. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

(Kunbaracs Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2019. (V. 

30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található.) 

 

 

 

 

 

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

pontos tartalmát: 

 

 

 

/2019. (V.29.) határozati javaslat 

2018. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása 
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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek 2018. évi 

beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja: 

 

1. Az Önkormányzat és az Intézménye alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai 

teljesítése 2018. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai 

feladatait teljesítette. 

2. 2018. évben az Intézménynek rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai 

alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt. 

3. Az Önkormányzat és az Intézménye vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott 

előirányzatokon belül történt a gazdálkodás 

4. Az Önkormányzat és az Intézménye költségvetési rendelete megegyezik a Kincstárhoz 

benyújtott elemi beszámolóban szereplő módosított előirányzatokkal. 

5. Az elkészített számszaki beszámolók belső tartalmai megfelelnek az előírt 

adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek. 

 

 

 

 

/2019. (V.29.) határozati javaslat 

2018. évi maradvány jóváhagyása 

 

 

 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának 2018. évi maradvány kimutatását a Képviselő- 

testület az alábbiak szerint fogadja el: 

e Ft-ban 

 

 Alaptevékenység maradványa 81.891.560 

 Összes maradvány 81.891.560 

 Alaptevékenység szabad maradványa  13.099.918 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a maradvány 

átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosítására. 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

 

15/2019. (V.29.) határozat 

2018. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek 2018. évi 

beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja: 
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6. Az Önkormányzat és az Intézménye alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai 

teljesítése 2018. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai 

feladatait teljesítette. 

7. 2018. évben az Intézménynek rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai 

alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt. 

8. Az Önkormányzat és az Intézménye vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott 

előirányzatokon belül történt a gazdálkodás 

9. Az Önkormányzat és az Intézménye költségvetési rendelete megegyezik a Kincstárhoz 

benyújtott elemi beszámolóban szereplő módosított előirányzatokkal. 

10. Az elkészített számszaki beszámolók belső tartalmai megfelelnek az előírt 

adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek. 

 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2019. május 31. 

  

 

16/2019. (V.29.) határozat 

2018. évi maradvány jóváhagyása 

 

 

 

H a t á r o z a t 
1. Kunbaracs Község Önkormányzatának 2018. évi maradvány kimutatását a Képviselő- 

testület az alábbiak szerint fogadja el: 

e Ft-ban 

 

 Alaptevékenység maradványa 81.891.560 

 Összes maradvány 81.891.560 

 Alaptevékenység szabad maradványa  13.099.918 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a maradvány 

átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosítására. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő:2019. május 31.  

 

Egyéb 

I. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

              (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. és 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: 
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Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat 

pontos tartalmát: 

 

 

/2019.( V.29.) határozati javaslat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyháza és Térsége 

Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának 6. sz. módosításával. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

17/2019.(V.29.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyháza és Térsége 

Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának 6. sz. módosításával. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

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

pontos tartalmát: 

 

 

/2019.( V.29.) határozati javaslat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége 

Feladatellátó Társulás 2018. évi zárszámadását az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal 

elfogadja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

18/2019.(V.29.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 
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HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége 

Feladatellátó Társulás 2018. évi zárszámadását az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

II. Közterület nevének felülvizsgálata 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

       (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete)  

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Továbbá elmondja, hogy a Ságvári Endre utcában a névváltoztatás 12 db ingatlant érint, 

mindettől függetlenül szükséges mérlegelni a közterületnév változásának szükségességét. 

Javasolja, hogy írásos, kérdőíves lakossági véleménynyilvánítást kellene kezdeményezni a 

tulajdonosok körében az utca új nevének kiválasztása érdekében, lehetőségként ajánlva a 

képviselő-testület által választott neveket. 

Utána kell járni, hogy ebben az esetben az érintett utca lakosai minden költség (illeték stb.) 

megfizetése nélkül kicserélhetik-e személyi okmányaikat. 

Továbbá javasolja, hogy a testület tagjai tanulmányozzák a Magyar Tudományos Akadémia 

állásfoglalását Ságvári Endre tevékenységével kapcsolatosan, gondolkodjanak új utcanév 

változtatási javaslatokon. 

 

 

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

az ülést 14.40. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

      polgármester                                                                                                jegyző 

 

 


