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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

11. /2018. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 21-én 

(szerda) 15 órakor kezdődő nyílt testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Hegedűs Lászlóné képviselő                          

  Kigyósi Krisztián képviselő 

                         Vörös László Ferenc képviselő (3 fő képviselő) 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Lőrincz Edit jegyző 

     

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselők több mint fele jelen van, így a 

testület 4 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

Tóth Ferenc polgármester a 2018. november 21-i nyílt képviselő-testületi ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és Kigyósi Krisztián képviselőket javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

32 /2018. (XI.21.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. november 21-i ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc 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 fogadta el. 
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Az ülés napirendje: 

 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. határozat módosításáról 

 

             Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

2.Egyéb 

          

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 
1./ Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. határozat módosításáról 

 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

               

      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

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

 

Továbbá elmondja, hogy a költségvetési számvitelben (könyvelés) az okiratban nem 

szerepeltetett kormányzati funkciókat használni kell, továbbá a pénzügyi számvitelben 

(könyvelés) a szakfeladatok is használatosak. 

 

 

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

pontos tartalmát: 

 

…../2018.(XI.21.) határozati javaslat 

Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. határozat módosításáról 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kunbaracs Község Önkormányzata 

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. számú melléklet 

 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással: 

 

107051                          Szociális étkeztetés 

091140                          Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

    

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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33/2018.(XI.21.) határozat 

Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. határozat módosításáról 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kunbaracs Község Önkormányzata 

alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. számú melléklet 

 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással: 

 

107051                          Szociális étkeztetés 

091140                          Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

    

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Egyéb 

 

I.A 16/2018. (IV.24.) sz. határozat hatályon kívül helyezéséről, új határozat 

meghozataláról 

              Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                              (szóbeli előterjesztés) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a  „Közösségi látványsütő építése 

Kunbaracson” című pályázat benyújtása LEADER Látványfőző helyszínek, öko- és 

gyógynövénykert kialakítása tárgyú, VP6-19.2.1-11.-06-17 azonosítószámú felhívásra 

pályázatot nyújtott be az önkormányzat.. A műszaki feltételek változása és az idő elhúzódása 

miatt a támogatási kérelmet vissza kell vonni és új pályázatot kell benyújtani. 

 

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

javaslatok pontos tartalmát: 

 

…./2018. (XI.21.) határozati javaslat 

határozat visszavonásáról 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

16/2018.(IV.24.) határozatát visszavonja. 

 

 

 

…./2018. (XI.21.) határozati javaslat 
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„Közösségi látványsütő építése Kunbaracson” című pályázat benyújtása LEADER 

Látványfőző helyszínek, öko- és gyógynövénykert kialakítása tárgyú, VP6-19.2.1-11.-06-17 

azonosítószámú felhívásra 

 

 

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

látványsütő építése Kunbaracson” címmel LEADER Látványfőző helyszínek, öko- és 

gyógynövénykert kialakítása tárgyú, VP6-19.2.1-11.-06-17 azonosítószámú felhívásra. 

Megvalósítás helyszíne: 6043 Kunbaracs Kölcsey utca 3.(4 hrsz.). A projekt teljes 

költségvetése: bruttó 2.968.501 .- Ft, igényelt támogatás összege: 3.529.000 .- Ft, az önerő 

mértéke: bruttó 529.350 .-Ft. 

 

2../ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat megvalósításához 

szükséges önerőt bruttó 529.350 .- Ft összegben kiadási előirányzatként a 2018. évi 

költségvetésében biztosítja, a kiadás fedezete a tartalék.  

 

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

szükséges nyilatkozatok megtételére, az esetleges hiánypótlások teljesítésére. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

34/2018. (XI.21.) határozati javaslat 

határozat visszavonásáról 

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

16/2018.(IV.24.) határozatát visszavonja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

35/2018. (XI.21.) határozat 

„Közösségi látványsütő építése Kunbaracson” című pályázat benyújtása LEADER 

Látványfőző helyszínek, öko- és gyógynövénykert kialakítása tárgyú, VP6-19.2.1-11.-06-17 

azonosítószámú felhívásra 

 

                                                               HATÁROZAT 

 

 

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

látványsütő építése Kunbaracson” címmel LEADER Látványfőző helyszínek, öko- és 

gyógynövénykert kialakítása tárgyú, VP6-19.2.1-11.-06-17 azonosítószámú felhívásra. 

Megvalósítás helyszíne: 6043 Kunbaracs Kölcsey utca 3.(4 hrsz.). A projekt teljes 

költségvetése: bruttó 2.968.501 .- Ft, igényelt támogatás összege: 3.529.000 .- Ft, az önerő 

mértéke: bruttó 529.350 .-Ft. 
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2../ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat megvalósításához 

szükséges önerőt bruttó 529.350 - Ft összegben kiadási előirányzatként a 2018. évi 

költségvetésében biztosítja, a kiadás fedezete a tartalék.  

 

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

szükséges nyilatkozatok megtételére, az esetleges hiánypótlások teljesítésére. 

 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

polgármester az ülést 15.10. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

     Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


