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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

3. /2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 4-én 

(hétfőn) 17: 00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester                          

  Hegedűs Lászlóné képviselő 

  Kecskeméti Zoltán képviselő 

  Kigyósi Krisztián képviselő (3 fő képviselő) 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Tolnai Irén pénzügyi előadó 

                                                           Lőrincz Edit jegyző 

                Lázár Tamás alpolgármester 

      

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./2013. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                   Tolnai Irén pénzügyi előadó 

2./  Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

3./Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

4./ Kunbaracsi Óvoda óvodai beiratkozási időszakának kijelölése, továbbá a nyári szünidő 

     időtartamának  meghatározása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

5./ Főplébánia Karitász Alapítvány ajánlattétele a pszichiátriai és szenvedélybetegek 

közösségi és alacsony küszöbű ellátására 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 
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6./ Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás társulási megállapodásának módosítása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

7./ Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének tárgyalása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

8./ Egyéb 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Tolnai Irén pénzügyi előadó 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

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

Tolnai Irén pénzügyi előadó a  tervezéssel kapcsolatban elmondja, hogy a  jelen 

költségvetési rendelet-tervezet elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozását biztosítja, 

önként vállalt feladatokat, államháztartáson kívülre adott pénzeszköz átadásokat, csak többlet  

bevétel biztosíthatja. 

Tóth Ferenc polgármester elmondja, hogy a  törvény értelmében hiányt tervezni nem lehet.   

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Kunbaracs Község Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 
1/2013 (III. 05) önkormányzati rendelete 

Kunbaracs Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 
 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a), f) és g) pontjaiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény 10. §-ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben 
foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § 
(2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, – az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése,  
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően – Kunbaracs Község 
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:  

 
 

1. § Jelen rendelet kiterjed Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületére 
/továbbiakban: irányító szerv/ és szerveire, valamint Kunbaracs Község Önkormányzata 
/továbbiakban: önkormányzat/ által alapított és fenntartott költségvetési szervekre 
/továbbiakban: intézmények/.  
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A költségvetés fő összegei 

 
2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások 

figyelembe vételével az önkormányzat összes 
a) Költségvetési bevételek összegét  52.081 ezer Ft, amelyből 

aa)  működési bevétel      46.143 ezer Ft, 

ab) felhalmozási bevétel      5.488 ezer Ft. 

b) Költségvetési kiadások összegét  54.471 ezer Ft, amelyből 

ba) működési kiadás      47.791 ezer Ft, 

bb) felhalmozási kiadás      6.680 ezer Ft. 

c)  Az önkormányzat általános tartaléka         500 ezer Ft, amelyből 

    

   

  általános tartalék          500  ezer Ft. 

nettósított kiadások és bevételek: 

finanszírozási kiadások és bevételek   19 559 ezer Ft, amelyből 

  működési célra: 

  polgármesteri hivatal finanszírozása      8400 ezer Ft. 

  óvoda finanszírozása      11159 ezer Ft. 

   

3. §  (1) Az irányító szerv az önkormányzat. Bevételi főösszegét 52.081 ezer Ft-ban, a  
kiadási főösszegét 54.471 ezer Ft-ban állapítja meg 19.359 ezer Ft-os intézmény 
finanszírozással együtt. 

 
 
(2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 8400 ezer 

Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 8400 ezer Ft intézményi finanszírozással 
együtt. 

 
(3) Az irányító szerv a Kunbaracs Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 11159 ezer Ft-ban 

határozza meg, az általa biztosított 11009 ezer Ft intézményi finanszírozással és 150 e 
Ft saját bevétellel együtt. 

 
 
4. § (1) Az irányító szerv az intézmények engedélyezett létszámát – szakmai és üzemeltetési 

foglalkoztatottak szerinti bontásban – 4. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza 
meg, amely tartalmazza továbbá közfoglalkoztatottak létszámadatait is.  

 
(2) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és 

kiadásait az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 
 
(3) Az irányító szerv a 2013. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és 

kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 
 
(4) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. sz. mellékletben 

foglaltak szerint határozza meg. 
 
 
 
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
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5. § (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat 
csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./ 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-
os mértékben határozza meg. 

 

(2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati tisztviselőkről 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése alapján a felsőfokú és középfokú 
végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2013. évre 10%-ban 
határozza meg 

 

 
 

6. §  (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.  
 
(2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban:     
Áht./ 71. § (4) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg 
az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv 
jogosult. 
 
(3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti 

jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) 
bekezdésében foglaltak kivételével az irányító szerv dönt az előirányzat 
átcsoportosításokról. 

 
 
 
7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad 

pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó 
jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási 
forma kiválasztásával. 

 
 
 

Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek 
 

8. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra – a 
tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá: 

 

1. Kunbaracs Község csobogó kialakítása 

 

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltaknak 
megfelelően az adósságot keletkeztető ügyleteiből fakadó kötelezettségeit, és a 
finanszírozását biztosító saját bevételeit 9. sz. melléklet szerint mutatja meg. 

 

Záró rendelkezések 

 
9. § Jelen rendelet a 2013. március 5. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 
 

 5/2013. (III. 04.) határozat 

adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján az önkormányzat a saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint 

állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege:     Saját bevétel 50 %-a: 

 

2013. évben   13.366 e Ft   6.683 e Ft.   

2014. évben     9.500 e Ft   4.750 e Ft 

2015. évben     9.600 e Ft   4.800 e Ft 

2016. évben                                        9.700 e Ft   4.850 e Ft. 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügyletből fizetési 

kötelezettsége. 

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) 

bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: 

„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó 

tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig 

egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”. A 

Képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez a 2013.évben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ 2013. évi munkaterv elfogadása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

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

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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6 /2013. (III. 04.) határozat 

2013. évi munkaterv  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az SZMSZ 9-10. §-ai alapján a 

2013. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

1./ ülés : 2013.február 21. 14:30. 

 

1./ Kunbaracs Község Polgármesteri Hivatal megszüntetése 

 

2./ Kunbaracs és Ladánybene községek Képviselő-testületei részéről a közös 

önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala. 

 

2./ ülés: 2012. március 04. 17: 00. 
1./2013. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 

2./  Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve 

       

3./Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

4./ Kunbaracsi Óvoda óvodai beiratkozási időszakának kijelölése, továbbá a nyári szünidő 

     időtartamának meghatározása 

      

5./ Főplébánia Karitász Alapítvány ajánlattétele a pszichiátriai és szenvedélybetegek 

közösségi és alacsony küszöbű ellátására 

6./ Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás társulási megállapodásának módosítása 

      

7./ Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének tárgyalása 

      

8./ Egyéb 

 

FALUGYŰLÉS 2013. március 25. 16:00 

 

3./ ülés: 2013.március 28. 15: 00. 

1./ Pályázatok benyújtása 

 

2./Falunap (Majális) programjának megbeszélése 

4./ ülés: 2013.április 18. 15: 00. 

1./ Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása 

 

5./ ülés: 2013. május 20. 15: 00.  
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1./ A civil szervezetek pénzügyi beszámolója az elmúlt évről 

2./Rendezési terv 

3./Pályázatok elbírálása a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

6./ ülés: 2013. június 20. 15: 00. 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2./ Beszámoló az iskola  és az óvoda 2012/2013-as tanévéről 

 

7./ ülés: 2013.szeptember 12. 15: 00. 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

8./ ülés: 2013.október 17. 15: 00.    

1./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat tevékenységéről 

2./ Tájékoztató Kunbaracs község közrend és közbiztonsági helyzetéről. 

9./ ülés: 2013.november 21. 15: 00. 

1./ Beszámoló az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról. 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi munkájáról, a 2014. évi tervekről. 

3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

4./ Egyéb tájékoztatók. 

 

10. /ülés:2013.december 12.15:00 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata. 

 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ 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 az írásos előterjesztés alapján. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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7 /2013. (III. 04.) 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: 

 

 

    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 2013. augusztus 01. napjától 2018. 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: 
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 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. 

 

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 benyújtsának módja: 
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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. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 

4./ ./ Kunbaracsi Óvoda óvodai beiratkozási időszakának kijelölése, továbbá a nyári szünidő 

     időtartamának meghatározása 

 

  Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

 

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

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

8./2013. (III. 04.) határozat: 

Óvoda beiratkozási és nyári zárás időpontjainak meghatározása 

 

Határozat 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda  

2013/2014-es nevelési évre vonatkozó beiratkozási időpontjait az alábbiakban 

határozza meg: 

 

2013. március 25-től-március 27-ig 

 

                     Felelős:  intézményvezető 

Határidő:  értelemszerűen 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a mellékelt felhívást a helyben 

szokásos módon tegye közzé. 

Felelős: Lőrincz Edit jegyző 

Határidő: azonnal 
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                     3./ A képviselő-testület az óvoda munkatervében meghatározott nyári zárás     

időpontját  jóváhagyja, azzal a kiegészítéssel, hogy szülői kérésre a gyermekek elhelyezését 

az óvodában biztosítani kell. 

 

 

                     Felelős:  intézményvezető 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Az ötödik napirendi pont tárgyalása: 

5./ Főplébánia Karitász Alapítvány ajánlattétele a pszichiátriai és szenvedélybetegek 

közösségi és alacsony küszöbű ellátására 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) 

 

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

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

9./2013. (III. 04.). határozat 

közösségi ellátásokra vonatkozó ajánlattétel elfogadása 

 

         

 

                             H A T Á R O Z A T  

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. január1-jétől 

2013. december 31. ellátási szerződést köt a Főplébániai Karitász Alapítvánnyal pszichiátriai 

betegek közösségi ellátása,szenvedélybetegek közösségi ellátása,szenvedélybetegek alacsony 

küszöbű  ellátása biztosítására. 

 

Az ellátási szerződés megkötése a települési önkormányzat részére finanszírozási 

kötelezettség vállalásával nem jár. 
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Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

   Határidő: értelemszerű 



A hatodik napirendi pont tárgyalása: 

6./ ./ Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

 

  Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés 

alapján. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 

10./2013. (III. 04.) határozat 

KTSZT megállapodás módosítása 

 

Határozat 

 

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

és Térsége Szociális Társulási megállapodás I/6. a) sz. pontjából törli az 

„önállóan működő költségvetési szerv” részt, és d) sz. pontként az 

alábbiakkal egészíti ki: 

„A jelen megállapodással létrehozott társulás A Kerekegyháza és Térsége 

Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás átalakulással létrejött 

jogutódja.”   

 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A hetedik napirendi pont tárgyalása: 

7./ Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének tárgyalása 

 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) 

 

 

 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés 

alapján. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

 

 

11./2013. (III. 04.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása  

 

Költségvetési határozat 

 

1.Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Kerekegyháza és Térsége Szociális 

Társulási Tanács, valamint Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás Humánszolgáltató 

Központ 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú melléletben foglaltak 

szerint – 77 122 000 Ft-ban, az engedélyezett létszámot 22 főben határozza meg. 

 

2. Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató központ 2013. évi költségvetési 

bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban, költségvetési 

egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

3. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a 

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik 

szükségessé.  

 

4. A Társulásnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. 

 

5. Az irányító szerv felhatalmazza az elnököt, a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközeinek 

hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a 

lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával. 

 

2. A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás társult önkormányzatai a költségvetés 

egyensúlyának  biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2013. évben, az alábbiak szerint: 

1. Kerekegyháza: 8 735 000 Ft 

2. Ágasegyháza:    998 000 Ft 

3. Ladánybene:  1 253 000 Ft 

4. Fülöpháza:  1 259 000 Ft 

5. Kunbaracs:     976 000 Ft 
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Összesen:  13 221 000 Ft 
 

Felelős:Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 
 

1. melléklet .../2013.(II.14.) számú költségvetési határozathoz 
Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, 

 Humánszolgáltató Központ  

költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása 

eFt 

Bevételek 2013.évi 

  eredeti ei. 

Működési és felhalmozási célú támogatás áht. belülről 62955 

Működési 62955 

hazai forrásból 62955 

EU forrásból   

Felhalmozási 0 

hazai forrásból   

EU forrásból   

Közhatalmi bevételek 0 

Intézményi működési bevétel 14167 

áru és készletértékesítés   

nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1273 

bérletidíj bevétel 10629 

intézményi ellátási díjak 0 

alkalmazottak térítése   

áfa bevételek 2248 

hozam és kamatbevétel 17 

Felhalmozási bevételek 0 

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht. kívülről 0 

Előző évi maradvány 0 

költségvetési maradvány 0 

vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel 0 

Összesen 77122 

Kiadások 2013.évi 

  eredeti ei. 

Működési költségvetés 77122 

személyi juttatás 35008 

munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 9189 

dologi kiadások 32925 

ellátottak pénzbebeli juttatása 0 

egyéb működési célú kiadások 0 

tartalék 0 

Felhalmozási költségvetés 0 

Összesen 77122 
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Engedélyezett létszám(fő) 22 fő 

 - ebből alapfeladat 22 fő 

 - ebből közfoglalkoztatott 0 

 
 

 

 

12./2013. (III. 04.) határozat: 

Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás 2013. évi költségvetésének 
elfogadásáról szóló 11/2013. (III. 04.)  határozat módosítása  

 

Költségvetési határozat 
 

1.Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Kerekegyháza és Térsége Szociális  

Társulás, valamint a Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás Humánszolgáltató Központ 2013. 

évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú melléletben foglaltak szerint – 

79 436 000 Ft-ban, az engedélyezett létszámot 25 főben határozza meg. 
 

2. A Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás társult önkormányzatai a költségvetés 

egyensúlyának  biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2013. évben, az alábbiak szerint: 

1. Kerekegyháza: 9 142 000 Ft 

2. Ágasegyháza:    998 000 Ft 

3. Ladánybene:  1 253 000 Ft 

4. Fülöpháza:  1 259 000 Ft 

5. Kunbaracs:  1 032 000 Ft 

Összesen:  13 684 000 Ft 
 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

1. A 11/2013. (III. 04.) sz. határozat 1. pontjába jelen határozat 1. pontja, 6. pontjába jelen 

határozat 2. pontja, 1. számú melléklet és 2. számú melléklet helyébe jelen határozata 1. számú 

melléklete, és 2. számú melléklete lép. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 



1. melléklet 12./2013.(III.04.) számú költségvetési határozathoz 

Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató Központ 

költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása 

eFt       

Bevételek 2013.évi Változás 2013.évi 

  eredeti ei.   módosított ei. 

Működési és felhalmozási célú támogatás 

áht. Belülről 62955 2314 65269 

Működési 62955 2314 65269 

hazai forrásból 62955 2314 65269 

EU forrásból       

Felhalmozási 0 0 0 

hazai forrásból       

EU forrásból       

Közhatalmi bevételek 0 0 0 

Intézményi működési bevétel 14167 0 14167 

áru és készletértékesítés       

nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1273   1273 

bérletidíj bevétel 10629   10629 

intézményi ellátási díjak 0   0 

alkalmazottak térítése       

áfa bevételek 2248   2248 

hozam és kamatbevétel 17   17 

Felhalmozási bevételek 0 0 0 

Működési és felhalmozási célú átvett 

pénzeszköz áht. Kívülről 0 0 0 

Előző évi maradvány 0 0 0 

költségvetési maradvány 0 0 0 

vállalkozási maradvány alaptev.-re 

igénybevétel 0 0 0 

Összesen 77122 2314 79436 

Kiadások 2013.évi Változás 2013.évi 

  eredeti ei.   módosított ei. 

Működési költségvetés 77122 2314 79436 

személyi juttatás 35008 2038 37046 

munkaadót terheló járulék, szoc. hoz. Adó 9189 276 9465 

dologi kiadások 32925   32925 

ellátottak pénzbebeli juttatása 0 0 0 

egyéb működési célú kiadások 0 0 0 

tartalék 0 0 0 

Felhalmozási költségvetés 0 0 0 

Összesen 77122 2314 79436 

Engedélyezett létszám(fő) 22 3 25 

 - ebből alapfeladat 22   22 

 - ebből közfoglalkoztatott 0 3 3 
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2. melléklet 12/2013.(III 04..) számú költségvetési határozathoz 
 

Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás, Humánszolgáltató központ2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, 

önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban, költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti 

bontásban 

      

ezer Ft 

Megnevezés 

Működési 

kiadások 

Működési 

bevételek 

Működési 

költségvetés 

egyenlege 

Felhalmozási 

kiadások 

Felhalmozási 

bevételek 

Felhalmozási 

költségvetés 

egyenlege 

Kötelező feladat 64685 64685 0 0 0 0 

Gyermekjóléti szolgálat 10719 10719 0 0 0 0 

Családsegítés 6963 6963 0 0 0 0 

Szociális étkeztetés 26543 26543 0 0 0 0 

Házi segítségnyújás 14157 14157 0 0 0 0 

Idősek nappali ellátása 6303 6303 0 0 0 0 

Önként vállalt feladatok 12534 12534 0 0 0 0 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 2598 2598 0 0 0 0 

Támogató szolgálat 9936 9936 0 0 0 0 

Pénzügyi igazgatás 2217 2217 0 0 0 0 

Összesen: 79436 79436 0 0 0 0 

 

 

 

Egyéb 

I. Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások lakbérének emelése 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

Tóth Ferenc polgármester és Kigyósi Krisztián képviselő az önkormányzati tulajdonú 

szolgálati lakások lakbérének 10%-os emelését javasolja. 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 
 

 

13./2013. (III. 04.). határozat 

Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások lakbérének emelése 
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H A T Á R O Z A T  

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő Kölcsey utca 3/A és 3/B  szolgálati lakások lakbérét 2013. április 1-től 

6.000/hó összegben állapítja meg. 

 

  Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

  Határidő: értelemszerűen 

 

 

II. Kerekegyháza  és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás 2012. évi 

költségvetésének módosítása 

 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) 

 

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

 

 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

14./2013. (III. 04.) határozat.: 

A Kerekegyháza és Térsége Szociális Feladatellátó Társulás 2012. évi költségvetésének 

módosítása 

 

Határozat 

 

1.) Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

Kerekegyháza és Térsége Szociális Feladatellátó Társulás 2012. évi 

költségvetésének módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

              

Határidő: 2013. február 28. 
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Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 

polgármester az ülést 18.47. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 


