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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

7. /2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 

(kedd) 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 

                                                          

               

      

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. május  26-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: 

 

21 /2015. (V.26.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 26-i ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és Sági Márk képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

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. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

            Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                          Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző 

 

 

      2./ Előterjesztés az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programjára 

           Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

      3./  Egyéb 

 

                    

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2014. 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.            

 

Kigyósi Krisztián képviselő kérdezi, hogy a késedelmes könyvelés miatti büntetés összege 

hol található a beszámolóban? 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a tavalyi  nettó finanszírozásban 

összesen 1083 375,-Ft-ot vontak el, amely összeg a késedelmes adatszolgáltatások miatti 

bírságot is magában foglalja. 

Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző tájékoztatja a testületet, hogy K502 

(elvonások, befizetések) rovaton könyvelésre került a korábbi gazdálkodási hibák miatti  

normatíva visszafizetés is. 

Vörös László Ferenc képviselő kérdezi, hogy a Kerekegyházi Feladatellátó Társulás felé 

mennyi a tartozásunk? 

Vértesyné dr. Klier Irén válaszában elmondja, hogy a 2013. évi hozzájárulási kötelezettség 

591 545 Ft, a 2014. évi hozzájárulási kötelezettség 1 338 000Ft.  A  2014. évi előirányzott 

adat nem végleges, a Társulás 2015. május végén tárgyalja a zárszámadást és hozza meg 

határozatát. 

Vörös László Ferenc képviselő kérdezi, hogy az egyéb külső személyi juttatásoknál mi az 

oka annak, hogy az eredeti előirányzat  kevesebb mint a teljesítési összeg? 

Vértesyné dr. Klier Irén válaszában elmondja, hogy a kérdéses 8.000Ft összeg az előző 

gazdálkodó tervezési hibájából adódott. 

Hegedűs Lászlóné képviselő kérdezi, hogy a B52-es rovaton a felhalmozási bevétel miből 

tevődik össze? 
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Vértesyné dr. Klier Irén tájékoztatja a képviselő asszonyt, hogy ingatlanok értékesítéséből, 

2 db. telek és a tanya eladásából tevődik össze a rovaton az összeg. 

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

pénzügyi mutatói a tervezettnek megfelelően alakultak. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

(Kunbaracs Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. 

(V. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található.) 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

22/2015. (V.26.) határozat 

2014. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása 

 

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek 2014 

évi beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja: 

 

1. Az Önkormányzat és az Intézménye alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai 

teljesítése 2014. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai 

feladatait teljesítette. 

2. 2014. 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. 

 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 
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23/2015. (V.26.) határozat 

2014. évi maradvány jóváhagyása 

 

 

 

 

 

H a t á r o z a t 
1. Kunbaracs Község Önkormányzatának 2014. évi maradvány kimutatását a Képviselő- 

testület az alábbiak szerint fogadja el: 

e Ft-ban 

 

 Alaptevékenység maradványa 780 

 Összes maradvány 780 

 Alaptevékenység szabad maradványa  780 

 

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:értelemszerűen  

 

 

24/2015. (V.26.) határozat 

KÖH zárszámadásának elfogadás 

 

H a t á r o z a t 
 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat képviselő-testülete a Ladánybenei Közös Önkormányzati 

Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségére vonatkozó, Ladánybene Község Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetének részét képező  rendelkezéseket 

elfogadja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programjára 

           Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)  
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

25 /2015. (V. 26.) határozat 

az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programjának elfogadása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2014-2019. évi időszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és azt 

a melléklet szerint elfogadja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

  

1. sz. melléklet 

 

 

Bevezetés 
 

 
A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés 

alapján került sor. 

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 

a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint 

működjön, fejlődjön. 

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 

- a Képviselő-testület, polgármester elképzelései,  

- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei (civil szervezetek) által 

megfogalmazott elképzelések, igények, 

- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-

testületnek két irányba is koncentrálnia kell: 

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről 

- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 

 

A célkitűzések megvalósításakor a Képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az 

egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként 
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meghatározottakat segítsék, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen 

gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához biztosítani 

kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a 

vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források 

(állami támogatások), hanem szükség van 

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 

- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, 

illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 

Az Önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben 

megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe 

bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó 

Központ (KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az Önkormányzatoknak 

kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez 

kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került 

előtérbe. Mindenképpen fontos feladat azonban megfogalmazni minden olyan 

célkitűzést, feladatot, mi szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket 

több tekintettben is. Azt is látni kell, hogy jelenleg az Önkormányzatnak súlyos  

likviditási gondjai vannak, pénzügyileg kiegyensúlyozott nagyobb léptékű 

fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati 

forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, 

valamint részben a pályázati önerők biztosítására elegendők. Ugyanakkor az 

előfinanszírozásnál már a legutóbbi pályázatunknál is ( művelődési ház tetőfelújítása) 

hitelt kellett felvennünk.  

 

 

 

 

 

Kunbaracs Község 

gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 

 

1.1. A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 

 

A modern, szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány 

 

- bővítette a kormányhivatalok, a kormányablakok tevékenységét, ellátandó feladatait 

- kialakította a járásokat 

- változtatta a jegyzői feladatkört 

- a normatív támogatási rendszert feladatfinanszírozással egészítette ki 

- törvényt alkotott a közös hivatalok létrehozásáról, a 2000 fő alatti települések önálló 

hivatalait megszűntette 

- az általános iskolai nevelést, oktatást állami feladattá tette 

- átalakította a helyi adók rendszerét, melynek keretében- elvette a személyi 

jövedelemadó helyben maradó részét,- elvonja gépjárműadó 60 %-át 

 

A 2013-20-ig tartó EU finanszírozású ciklus keretében a források felhasználásának 

prioritásaként a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, a kis és 

középvállalkozások támogatását jelölte meg. Az összes források 60 %-át kívánja e 

célokra költeni a kormány. 
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Támogatást élveznek az energia felhasználást csökkentő korszerűsítések, fejlesztések 

is. 

 

 

Kunbaracs Község  

gazdasági helyzete és a várható változások 

 

2.1. A vagyoni helyzet 

 

Az Önkormányzat vagyona (nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök) a 2013. 

évi zárómérleg szerint 192.445 e Ft. A 2014. évi zárómérleg szerint 204.199 e 

Ft.(műv.ház tetőcsere,ingatlaneladások, gréder) 

 Az Önkormányzat ingatlanvagyona forgalomképtelen – ezen belül nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű – vagyonból, korlátozottan forgalomképes vagyonból 

és üzleti (korábban: forgalomképes) vagyonból áll.  

 

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: közterületek, utak, 

emlékpark, buszvárók,…stb. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó 

főbb vagyonelemek jelenleg: Önkormányzati Hivatal, Művelődési Ház,  Egészségház, 

Bagó erdő, erdő….stb. Az üzleti vagyon körébe tartoznak  a belterületi beépítetlen 

területek,   építési telkek stb. 

 

A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása kedvezőtlen, mert nagyon nagy a 

forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya.  

 

 

 

 

 

2.2. A pénzügyi helyzet  

 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét jellemzi, hogy az állami normatíva, 

illetve a helyi adók, és a helyiségek bérbeadásából származó helyi bevételek nagyon 

szűkösen elegendőek a mindennapi működésre. 

 

 

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

 

 

A költségvetési kiadások közül a következő években is várható, hogy a személyi 

juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli: 

- a kötelező munkabéremelés (minimálbéremelés….stb.) 

- az emelkedő járulékok 

 

a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát 

- növeli az infláció ( az elmúlt években minimális volt )  

- csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás 
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           2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

 

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések 

megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő 

feladatokat rögzíti: 

Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 

keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a 

helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás 

növelésének . Ennek lépéseit a következő években meg kell tenni, ha szükséges a helyi 

adó rendeleteket felül kell vizsgálni.  

A Képviselő-testület  ismeri a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel 

összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket 

(azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy 

a legkedvezőbb összegű támogatást kapja.)   

Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait 

és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot 

dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges 

vagyontárgyak kihasználására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 

célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás 

bevonásával valósítsa meg.  

Ha a hitel felvétele elkerülhetetlen, kerülni kell, hogy azt működésre vegye igénybe! 

Hitel felvételét azok a beruházások indokolhatják, amelyből az önkormányzatnak 

tényleges, a hitel és a kamat, valamint egyéb költségek összegét meghaladó bevétele, 

illetve vagyongyarapodása lehet. ( Az önkormányzat hitelképességének a 

vizsgálatának eredménye mindezt befolyásolhatja ) . 

 

 

2.5. Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések: 

 

 Önkormányzati vagyonnál a következő fejlesztés van folyamatban: 

 

- homokhátsági egészségkert kialakítása a start közmunkaprogram keretében  

 

2.6. Hiteltörlesztés 

 

Jelenleg nincs hitele az önkormányzatnak. 

 

 

 

 

A gazdasági program 

 

 

3.1. Fejlesztési elképzelések 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014-2019. évekre a 

következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg.  
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A./ Infrastruktúra 

 

 Utak, járdák korszerűsítése ( községi úthálózat fejlesztése) 

 külterületi utak rendbetétele 

 buszmegállók, buszforduló korszerűsítése 

 Helyi Termék előállító és feldolgozó Manufaktúra 

 homokhátsági egészségkert 

 homokhátsági erdei pihenőpark tanösvénnyel 

 háziorvosi rendelő korszerűsítése 

 közintézmények energiahatékonyságának növelése 

 szociális étkeztetési konyha kialakítása 

 ravatalozó felújítása, urnafal létesítése 

 

 

 

B./ Környezetvédelem 

 

 parlagfűirtás, általános gyommentesítés 

 Kunbaracs tisztaságáért program ( szemétszedés ) 

 Közterületeink virágosítása 

 

 

 

C./ Oktatás, művelődés 

 

 Tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása ( Bursa )  

 Szüreti felvonulás, Majális hagyományának ápolása 

 Ünnepeink megtartása, színvonalának, az azon való résztvevők számának növelése  

 

D./ Szociális és egészségügyi ellátás 

 

 Jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás, ill. vállalkozási 

szerződés alapján )  

 Szociálisan rászorult személyek támogatása (idős, magányos, beteg emberek 

támogatása ) 

 Kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése 

 

 

E./ Közbiztonság 

 

 Jó együttműködés fenntartása rendőrséggel és a polgárőrséggel 

 Közterületek, rendezvények rendjének megőrzése 

 

 

 

F./ Civil szervezetek 

 

 Kunbaracsi Kulturális Egyesülettel a jó kapcsolat megőrzése 
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 Kunbaracs Községért Alapítvánnyal, Kunbaracsi Polgárőr Egyesülettel való jó 

kapcsolat megtartása  

 Közös rendezvények szervezése, könyvtári szolgáltatások megyei könyvtár 

segítségével történő népszerűsítése  

 Lakosok aktív közreműködésének kérése rendezvények lebonyolításánál 

 

 

2. Munkahelyteremtés 

 

 Új vállalkozások elindításának, letelepedésének elősegítése,régiek pozícionálása 

 

3. Településfejlesztési politika 

 

 a folyamatban lévő településrendezési terv befejezése (2016. december 31.) 

 

 

4. Pénzügyi és adópolitika 

 

 Dologi kiadások csökkentése, a meglévő technikai eszközök állagmegóvása a jó gazda 

gondosságával 

 Adónemek felülvizsgálata, új adónemek bevezetése 

 Folyamatos pályázati lehetőségek kihasználása 

 

 

 

 

 

 

 

5. Közszolgáltatás 

 

 Ügyfélbarát önkormányzati szolgáltatói tevékenység fenntartása községünkben 

 Átlátható és ellenőrizhető közös hivatal 

 Elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása, illetve képviselő-testületi ülésre 

előterjesztések elektronikus kiküldése  
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Egyéb 

I./Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)  

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvoda vezetői állásának 

betöltésére a pályázatban megadott határidőig 1 pályázat érkezett. A pályázó nem felel meg a 

kiírásban közzétett feltételeknek, ezért a pályázatot újra ki kell írni, hogy augusztus 1-től 

zökkenőmentesen működni tudjon az óvoda.  

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

26/2015. (V.26.) 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 

 

 

 

 

27 /2015. (V. 26.) 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: 
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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; 

 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 01. napjától 2020. július 

31. 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. 
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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; 

 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. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

II.BÁCSVÍZ Zrt. vagyonkezelési szerződés alakítása üzemeltetési szerződéssé 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy  a  BÁCSVÍZ  Zrt. 2015. május 8. 

napján megtartott részvényesi egyeztetésen tájékoztatást adott arról, hogy a társaság 

szolgáltatási területén az üzemeltetési szerződések típusait egységesíteni szükséges, mert a 

Bácsvíz Zrt. a víziközműveket csak bérleti-üzemeltetési jogviszony keretén belül végezheti, a 

megkötött vagyonkezelési szerződéseket bérleti szerződéssé kell alakítani. 

A szerződésmódosítás tervezete az előterjesztésben megtalálható.  

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

28. /2015. (V. 26.)  határozat 

BÁCSVÍZ Zrt. üzemeltetési szerződés módosítása 

                                                                    HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. 

bérleti- üzemeltetési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal 

elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti- üzemeltetési szerződés módosítás aláírására. 

 

 Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

III. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) 

 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 



 

 15 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

29. /2015. (V. 26.)  határozat 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázat benyújtása 

                                                                    HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi  C.törvény 

3. melléklet II.4. pont ac) és b) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra  pályázatot nyújt be.,melyekhez az önerőt biztosítja. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:2015. június 9. 

 

 

 

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

polgármester az ülést 19.07. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 


