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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

4./2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-án  

(csütörtök) 15:00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Tóth Ferenc polgármester 

   Vörös László Ferenc 

   Hegedűs Lászlóné 

   Kigyósi Krisztián 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Lőrincz Edit jegyző 

                                                       Lázár Tamás alpolgármester  

 

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen a 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. március 30-i képviselő-testületi ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Kigyósi Krisztián képviselőket javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő- testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

10/2017. (III.30.) határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

 

H a t á r o z a t 

 
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 30.-i ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Kigyósi Krisztián képviselőket 

választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

 

 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadja el. 
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Az ülés napirendje: 

 

1./ Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről településünkön 

       Előadó: Szabó Marianna intézményvezető 

2./ Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

3./ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

4./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

5./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

6./ Iskola épületének hasznosításáról szóló elképzelések megvitatása 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről településünkön 

       Előadó: Szabó Marianna intézményvezető 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)  

 

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

 

Szabó Marianna intézményvezető tájékoztatja a testületet,hogy megváltoztak a szakmai 

szerepek: főként a gyermekjóléti központ és gyermekjóléti szolgálat közötti kialakulóban 

lévő feladat- és hatáskör nehezítette a munkavégzést.  

A családsegítés feltétele a szakmai felkészültségen, motiváción, megfelelő keretrendszeren 

kívül az, hogy világos és jól definiált legyen, kinek mi a feladata, felelőssége. Ez egyaránt 

igaz a szülők, család, közösség, és a szolgáltatók, intézmények munka- és feladat, felelősség-

megosztására, számon kérhetőségére is. Továbbá elmondja, hogy az új felállásban feladatot-, 

hatáskört veszítettek, mint alapellátás. Szakmai önállóságuk, talán a kompetenciájuk is 

megkérdőjeleződött. A korábban  megszokott gyakorlatot nem lehetett, nem lehet folytatni, 

az új gyakorlat megítélése szerint nehézkesen indult azzal, hogy Kecskemét város mint járási 

székhely központ lett. 

Vörös László Ferenc képviselő kérdezi, hogy ha most probléma van egy gyerekkel az 

Kecskemétre, vagy Kerekegyházára tartozik? 

Szabó Marianna intézményvezető tájékoztatja a képviselő urat, hogy a jelzést továbbra is 

nekik, a gyermekjólét területén dolgozóknak kell megtenni. 

Szabó Marianna intézményvezető tájékoztatja a testületet, hogy 2017. évben már nem a 

megkötött gondozási szerződések függvényében kell a gondozónőket alkalmazni, hanem az 

ellátottakra fordított gondozási óra határozza meg szükséges foglalkoztatotti létszámot. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. melléklet kiegészítő szabályok 3. pontja 



3 

 

szerint: 

„Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi 

számát az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta 

rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. A tevékenység megkezdésének 

első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése az irányadó. Egy 

gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti szám számítása: 21 

óra = 1 fő ellátott.” 

 

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

pontos tartalmát: 

 

/2017. (III. 30.) határozati javaslat 

Humán Szolgáltató Központ beszámolójáról 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Szolgáltató Központ 

2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

11/2017. (III. 30.) határozat: 

Humán Szolgáltató Központ beszámolójáról 

 

 

Határozat 

 

 Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Szolgáltató Központ 

2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 A második napirendi pont tárgyalása: 

2./Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. 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: 
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/2016. (III. 30.) határozati javaslat 

Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére  

 

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  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a  

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 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 2017. augusztus 01. napjától 2022. 

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 
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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 és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 

 

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 
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A pályázat elbírálásának módja és rendje: 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján 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. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

12/2017. (III. 30.) 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  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a  

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 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; 
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 az intézmény képviselete a fenntartó, valamint külső szervek előtt. 

 

 

A megbízás időtartama: 

Az intézményvezetői megbízás 5 év határozott időre 2017. augusztus 01. napjától 2022. 

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. 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 

 

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. 
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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: 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján 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 harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

 

  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. (III. 30.) határozati javaslat 

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa 

fenntartott Kunbaracs Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beiratkozási 

időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2017. április 25.(kedd) 
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                     1. sz. melléklet: 

Felhívás! 

Értesítjük a Kedves Szülőket 

a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja: 

 

2017. április 25. (kedd) 14-17 óráig. 

Helyszíne: Kunbaracs Óvoda, 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 2. 

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2017. szeptember 30-ig betöltik 3. 

életévüket.  

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy 2015. szeptember 1-től a gyermek 3 éves korától az 

óvodai nevelésben való részvétel kötelező! Amennyiben felvételre kötelezett gyermeket 

nem íratnak be óvodába, az óvodavezető értesíti a jegyzőt és a szabálysértési hatóságot, 

aki a szükséges intézkedéseket megteszi. 

Óvodai felvételi körzet: Kunbaracs 

 

A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről 2017. május 26-ig 

kapnak értesítést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegyzéken. Elutasítás esetén 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni, a 

közléstől számított 15 napon belül, melyről a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt. 

 

A beiratkozáskor bemutatandó: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata és fénymásolata 

- gyermek lakcím igazolványa, TAJ kártyája és fénymásolata 

- gyermek oltási könyve   

- a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája és ezek fénymásolatai 

-  munkáltatói igazolás mindkét szülőtől vagy munkáltatói szándéknyilatkozat, 

amennyiben az édesanya később tud csak munkába állni pl.: szeptember-október  
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

13/2017. (III. 30.) határozat: 

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

 

Határozat 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa 

fenntartott Kunbaracs Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beiratkozási 

időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2016. április 25.(kedd) 

         

 

                     Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. sz. melléklet: 

Felhívás! 

Értesítjük a Kedves Szülőket 

a 2017/2018. nevelési évre az óvoda beiratkozási időpontja: 

 

2017. április 25. (kedd) 14-17 óráig. 

 

 

Helyszíne: Kunbaracs Óvoda, 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 2.  

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2017. szeptember 30-ig betöltik 3. 

életévüket.  

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy 2015. szeptember 1-től a gyermek 3 éves korától az 

óvodai nevelésben való részvétel kötelező! Amennyiben felvételre kötelezett gyermeket 

nem íratnak be óvodába, az óvodavezető értesíti a jegyzőt és a szabálysértési hatóságot, 

aki a szükséges intézkedéseket megteszi. 

Óvodai felvételi körzet: Kunbaracs 
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A gyermekek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről 2017. május 26-ig 

kapnak értesítést a Szülők, az óvodákban kifüggesztett névjegyzéken. Elutasítás esetén 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni, a 

közléstől számított 15 napon belül, melyről a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt. 

 

A beiratkozáskor bemutatandó: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata és fénymásolata 

- gyermek lakcím igazolványa, TAJ kártyája és fénymásolata 

- gyermek oltási könyve   

- a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája és ezek fénymásolatai 

-  munkáltatói igazolás mindkét szülőtől vagy munkáltatói szándéknyilatkozat, 

amennyiben az édesanya később tud csak munkába állni pl.: szeptember-október  

 

 

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 

4./Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

 

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

 

Hegedűs Lászlóné képviselő tájékoztatja a testületet, hogy a Pünkösdi Családi Nap az idén 

május 27-én, a Hagyományőrző Szüreti Felvonulás szeptember 9-én lesz. 

 

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

pontos tartalmát: 

 

/2017.(III.30.) határozati javaslat 

2017. évi munkaterv 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az SZMSZ 5. §-a alapján 2017. 

évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1./ülés:2017.február 21. 14.00 

1./ A 2017. évi költségvetés tárgyalása (közös testületi ülés Ladánybenével) 

2./Polgármester, alpolgármester javadalmazásának felülvizsgálata 

3./Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

című felhívásra beadandó pályázathoz  

 

 

2./ ülés: 2017. március 30. 15: 00. 
1./Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

2./ Kunbaracsi Óvoda óvodai beiratkozási időszakának kijelölése 

3.A 2017. évi munkaterv elfogadása 

4.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

5.Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ 2017. évi tevékenységéről településünkön 
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6. Iskola épületének hasznosításáról szóló elképzelések megvitatása 

 

3./ ülés:2017. április 27. 15: 00. 

1./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása (közös testületi ülés 

Ladánybenével) 

2./ Pályázatok benyújtása 

3./Pünkösdi Családi Nap programjának megbeszélése 

 

4./ ülés: 2017. május 25. 17: 00 

1./ Tájékoztatás a helyi közfoglalkoztatásról 

2. Iskola épületének hasznosításáról szóló elképzelések megvitatása 

 

5./ ülés: 2017. június 22. 17: 00. 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2./ Beszámoló az óvoda 2016/2017-es nevelési évéről 

3./ Pályázatok elbírálása a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

 

 

6./ ülés: 2017. szeptember 14. 17: 00. 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

2./Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése 

7./ ülés: 2017.október 19. 17.00. 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 FALUGYŰLÉS   2017. október 30. 

Tájékoztató Kunbaracs község közrend és közbiztonsági helyzetéről 

 

8./ülés: 2017.november 24. 17: 00./közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés/ 

1./ Beszámoló az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról. 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi munkájáról, a 2018. évi tervekről. 

3./ Egyéb tájékoztatók. 

 

 

9. /ülés:2017.december 14.17:00 
1./ Szociális tűzifa kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

2./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

14/2017.(III.30.) határozat 

2017. évi munkaterv 

H a t á r o z a t  

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az SZMSZ 5. §-a alapján 2017. 

évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1./ülés:2017.február 21. 14.00 

1./ A 2017. évi költségvetés tárgyalása (közös testületi ülés Ladánybenével) 

2./Polgármester, alpolgármester javadalmazásának felülvizsgálata 

3./Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

című felhívásra beadandó pályázathoz  

 

 

2./ ülés: 2017. március 30. 15: 00. 
1./Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

2./ Kunbaracsi Óvoda óvodai beiratkozási időszakának kijelölése 

3.A 2017. évi munkaterv elfogadása 

4.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

5.Beszámoló a Humán Szolgáltató Központ 2017. évi tevékenységéről településünkön 

6. Iskola épületének hasznosításáról szóló elképzelések megvitatása 

 

3./ ülés:2017. április 27. 15: 00. 

1./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása (közös testületi ülés 

Ladánybenével) 

2./ Pályázatok benyújtása 

3./Pünkösdi Családi Nap programjának megbeszélése 

 

4./ ülés: 2017. május 25. 17: 00 

1./ Tájékoztatás a helyi közfoglalkoztatásról 

2. Iskola épületének hasznosításáról szóló elképzelések megvitatása 

 

5./ ülés: 2017. június 22. 17: 00. 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2./ Beszámoló az óvoda 2016/2017-es nevelési évéről 

3./ Pályázatok elbírálása a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

 

 

6./ ülés: 2017. szeptember 14. 17: 00. 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
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2./Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése 

7./ ülés: 2017.október 19. 17.00. 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

 FALUGYŰLÉS  2017. október 30. 

Tájékoztató Kunbaracs község közrend és közbiztonsági helyzetéről 

 

8./ülés: 2017.november 24. 17: 00./közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés/ 

1./ Beszámoló az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról. 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi munkájáról, a 2018. évi tervekről. 

3./ Egyéb tájékoztatók. 

 

 

9. /ülés:2017.december 14.17:00 
1./ Szociális tűzifa kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

2./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata. 

 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Az ötödik napirendi pont tárgyalása: 

5./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

  (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.( III.30.) határozati javaslat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

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

Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosításával. 

2./A Képviselő-testület egyetért Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2017. évi 

költségvetési határozatával. 

3./A Képviselő-testület egyetért az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről és az alkalmazandó térítési díjakról szóló előterjesztéssel. 
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4./A Képviselő-testület egyetért a Kerekegyházi Bóbita Óvoda beiratkozási időpontjának 

meghatározásával. 

5./ A Képviselő-testület egyetért a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

intézményi térítési díj módosításáról szóló előterjesztéssel. 

6./ A Képviselő-testület egyetért az óvodai intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési 

díj módosításáról szóló előterjesztéssel. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

15/2017.(III.30.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

HATÁROZAT 

 

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

Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetési határozatának módosításával. 

2./A Képviselő-testület egyetért Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2017. évi 

költségvetési határozatával. 

3./A Képviselő-testület egyetért az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről és az alkalmazandó térítési díjakról szóló előterjesztéssel. 

4./A Képviselő-testület egyetért a Kerekegyházi Bóbita Óvoda beiratkozási időpontjának 

meghatározásával. 

5./ A Képviselő-testület egyetért a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

intézményi térítési díj módosításáról szóló előterjesztéssel. 

6./ A Képviselő-testület egyetért az óvodai intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési 

díj módosításáról szóló előterjesztéssel 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

A hatodik napirendi pont tárgyalása: 

6./ Iskola épületének hasznosításáról szóló elképzelések megvitatása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

     (Szóbeli előterjesztés) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzatok szabadon 

dönthetnek az iskolaépületek sorsáról. 

Amennyiben a helyi önkormányzat nem kívánja közintézményként, iskolaként üzemeltetni az 

épületet, lehetősége van arra, hogy az ingatlant átminősítse és kivonja a korlátozottan 

forgalomképes vagyona köréből. Az átminősítést követően pedig az egyéb vagyontárgyakra 

vonatkozó rendelkezési joga körében dönthet az ingatlan további sorsáról. 
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Hegedűs Lászlóné képviselő elmondja, hogy az épület értékesítését nem támogatja, 

véleménye szerint az ingatlant bérbeadás útján kellene hasznosítani. 

Továbbá érdeklődik, hogy az iskolában történt fagykár miatt ki a felelős, folytatott-e 

vizsgálatot ez ügyben az önkormányzat? 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet, hogy pályázati felhívást kell közzé tenni, a 

pályázat jellege nyilvános, egyfordulós, a 3/2013.(IV.28.) az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet figyelembevételével. 

Továbbá elmondja, hogy felmerült annak a lehetősége is, hogy az iskolaépületet az 

önkormányzat saját feladatainak ellátása érdekében hasznosítsa. Az épület hivatali célú 

hasznosítása (irattár) indokolt, a közfoglalkoztatásban felhalmozott eszközöknek jelenleg 

nincs tárolóhelyisége. 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a pályázati felhívást előkészíti a 

hivatal és a következő testületi ülésen megtárgyalhatják az előterjesztést a képviselő-testület 

tagjai. 

Hegedűs Lászlóné képviselő kérdésére elmondja, hogy a téli rendkívüli hidegben a közel 

ötven éves elvékonyodott falú- savazásra is alkalmatlan- öntött vas radiátorok elfagytak, ezért 

nem felelős senki. A leszerelt radiátorokat maximum MÉH telepi áron lehet értékesíteni, 

javasolja, hogy vasgyűjtés során az óvoda javára értékesítsék majd. 

Az önkormányzat megvizsgálja, hogy az intézményfenntartó változás okán van –e fagykár 

biztosítás az ingatlan tartozékain.  

 

Egyéb 

I. Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő 

működtetésével kapcsolatos finanszírozási megállapodás módosítása, 

Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi 

költségvetésének elfogadása 

 

Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

              (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. 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. (III. 30.)határozati javaslat 

Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével 

kapcsolatos finanszírozási megállapodás módosítása, Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság 2017. évi költségvetésének elfogadása 
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1./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az elsődleges működési 

körzetben érintett települési önkormányzat nevében elfogadja Kerekegyháza Tűzoltó 

Köztestület – a határozat mellékletét képező – 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét: 

39 780 185  Ft-tal, a bevételi főösszeget: 29 183 633 Ft-tal, az önkormányzatok által 

finanszírozandó hiány összegét: 10 596 552  Ft-tal, ebből Kunbaracs Község 

Önkormányzatát terhelő rész: 673 685 Ft. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, 

hogy a 2017. évi költségvetésébe a Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület részére az egyéb 

működési célú kiadások között államháztartáson kívülre betervezett kiadások között 673 685 

Ft-ot  biztosít. 

 

2./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az elsődleges működési 

körzetben érintett települési önkormányzat nevében elfogadja – a határozat mellékletét 

képező – Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő 

működtetésével kapcsolatos Finanszírozási megállapodás 4. sz. módosítását. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 

 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

16/2017. (III. 30.)határozat 

Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével 

kapcsolatos finanszírozási megállapodás módosítása, Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság 2017. évi költségvetésének elfogadása 

 

Határozat 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az elsődleges 

működési körzetben érintett települési önkormányzat nevében elfogadja 

Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület – a határozat mellékletét képező – 2017. évi 

költségvetésének kiadási főösszegét: 39 780 185  Ft-tal, a bevételi főösszeget: 29 

183 633 Ft-tal, az önkormányzatok által finanszírozandó hiány összegét: 10 596 552  

Ft-tal, ebből Kunbaracs Község Önkormányzatát terhelő rész: 673 685 Ft. A 

Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi költségvetésébe a 

Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület részére az egyéb működési célú kiadások között 

államháztartáson kívülre betervezett kiadások között 673 685 Ft-ot  biztosít. 

 

2./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az elsődleges 

működési körzetben érintett települési önkormányzat nevében elfogadja – a 

határozat mellékletét képező – Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati 

tűzoltóságként történő működtetésével kapcsolatos Finanszírozási megállapodás 4. 

sz. módosítását. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 
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Felelős:Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés-tervezetbe 

építse be a fenti kiadást. 

 

Felelős: Lőrincz Edit jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

II. Pályázat benyújtása Kunbaracs, Petőfi S. utca 196 hrsz-ú szakaszának útfelújítása 

érdekében 

 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. 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. (III.30.)határozati javaslat 

Pályázat benyújtása - A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelős miniszterrel közösen  a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 

évi XC. törvény  3. melléklet II. 2. pont és c) pont szerint kiírt – Kunbaracs, Petőfi Sándor 

utca 196 hrsz-ú szakaszának útfelújítása érdekében  

 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be - a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen  a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 

törvény  3. melléklet II. 2. pont és c) pont szerint kiírt - Kunbaracs, Petőfi Sándor 

utca 196 hrsz-ú szakaszának útfelújítása érdekében bruttó 15.000.000 Ft támogatás 

elnyerése érdekében. A fejlesztés költségvetése összesen: bruttó 16 725 839 Ft.   

 

2./A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a bruttó 2 508 876 Ft. összeg  önerő 

biztosítására. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, 

benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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17/2017. (III.30.) határozat 

Pályázat benyújtása - A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelős miniszterrel  közösen  a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény  3. melléklet II. 2. pont és c) pont szerint kiírt – Kunbaracs, Petőfi 

Sándor utca 196 hrsz-ú szakaszának útfelújítása érdekében  

 

Határozat 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be - a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen  a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 

törvény  3. melléklet II. 2. pont és c) pont szerint kiírt - Kunbaracs, Petőfi Sándor 

utca 196 hrsz-ú szakaszának útfelújítása érdekében bruttó 15.000.000 Ft támogatás 

elnyerése érdekében. A fejlesztés költségvetése összesen: bruttó 16 725 839 Ft.   

 

2./A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a bruttó 2 508 876 Ft. összeg önerő 

biztosítására. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, 

benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

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

polgármester az ülést 17.27. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

      

 

 

      Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

       polgármester                                                                                                jegyző 
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