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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

10. /2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én 

(csütörtök) 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 

                 

                                                         Nyikos Gergely László 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 5 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

Tóth   Ferenc polgármester a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné  és Kigyósi Krisztián képviselőket javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

44 /2015. (X.29.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.október 29-i ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Kigyósi Krisztián képviselőket 

választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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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. Szociális Szövetkezet létrehozásának feltételei 

            Előadó: Dr. Halász Erzsébet ügyvéd, jogtanácsos 

                          Tóth Ferenc polgármester 

 

 

      2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

           Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

      3./  „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 

              Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

              3. sz. módosításának elfogadása 

            Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

       4./ Egyéb 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Szociális Szövetkezet létrehozásának feltételei 

     Előadó: Dr. Halász Erzsébet ügyvéd, jogtanácsos 

                          Tóth Ferenc polgármester 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a  testületet , hogy szociális szövetkezet létrehozására 

van lehetőség. A Start munkaprogram  mellett olyan formát kell keresnie az  

önkormányzatnak    amellyel a most foglalkoztatott munkavállalókból a későbbiek folyamán 

önfoglalkoztató munkaerő válik. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a közeljövőben, 

olyan pályázati lehetőségek nyílnak, amelybe a szociális szövetkezet is bekapcsolódhat. 

Pályázható lesz azoknak a közfoglalkoztatottaknak a munkabére is, akik alapító tagjai lesznek 

a szövetkezetnek.  

Dr. Halász Erzsébet ügyvéd tájékoztatja a testületet, a szociális szövetkezet fogalmáról.  

Elmondja, hogy a szociális szövetkezet olyan szövetkezet, amelynek célja a hátrányos 

helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük 

javításának egyéb módon történő elősegítése;  

A szociális szövetkezetek alapvető jellemzői a következők: A tagok - akik csak természetes 

személyek lehetnek - meghatározzák, hogy milyen értékű részjeggyel alapítják meg a nyitott 

tagságú szövetkezetet, tehát ha valaki elfogadja az alapszabályt, akkor bárki, 
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megkülönböztetés nélkül, beléphet a szövetkezetbe. A szociális szövetkezet a változó tőke 

elve szerint működik, ami azt jelenti, hogy változik a tagok be- és kilépésével a tőke 

nagysága. A szociális szövetkezet célja a tagjai gazdasági, kulturális, oktatási, szociális, 

egészségügyi szükségleteinek kielégítése, valamint munkanélküli, illetőleg szociálisan 

hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése. A tagoknak kötelező a 

személyes közreműködés a szociális szövetkezet tevékenységében. A szociális 

szövetkezetben lehet tevékenységet végezni tagként, alkalmazottként, vagy 

vállalkozási/megbízási szerződéssel. A szövetkezet közösségi alapot képez, amiből a tagok és 

családtagjaik számára nyújt kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi támogatást. 

A szociális szövetkezet külön törvényben meghatározottak szerint közhasznú jogállású lehet.  

Vörös László Ferenc képviselő kérdezi, hogy a közösségi alap a szövetkezet hány %-a 

legyen? 

Dr. Halász Erzsébet válaszában elmondja, hogy nincs meghatározva,  a közösségi alapra 

külön szabályok vonatkoznak. 

 A szövetkezet közgyűlése a részjegy- tőkén (jegyzett tőkén) felüli vagyon egy részét a 

szövetkezet szociális, oktatási céljait szolgáló közösségi alapba helyezheti és azt a lekötött 

tartalékban kell nyilvántartani. 

 A közösségi alap felhasználására vonatkozó alapvető elveket és szabályokat az 

alapszabályban kell meghatározni. Ennek keretében rendelkezni kell a szövetkezet jogutód 

nélküli megszűnése, illetőleg gazdasági társasággá való átalakulása esetén a közösségi alap 

más szövetkezet, illetőleg szövetkezeti szövetség részére való átadásáról. 

 A szövetkezet közgyűlése meghatározhat a lekötött tartalékban nyilvántartásba kerülő olyan 

vagyonelemeket, amely közösségi célokat szolgálva a szövetkezet fel nem osztható 

vagyonaként szolgál, és amelyet a szövetkezet megszűnése, gazdasági társasággá történő 

átalakulása esetén az alapszabály szerint kell átruházni.  

 

Tóth Ferenc polgármester   elmondja , hogy a Képviselő-testületnek az  ügyvéd  asszony 

tájékoztatása alapján  abban kell dönteni, hogy alapító tagként be kíván  lépni a  létrehozandó 

szociális szövetkezetbe. 

 

Tóth Ferenc polgármester Halász Erzsébet ügyvéd szóbeli előterjesztése után ismerteti a 

képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat pontos tartalmát: 

 

 

 

/2015. (X.29.) határozati javaslat 

Szociális Szövetkezet megalakításáról szóló szándéknyilatkozat 

 

 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

1.Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát miszerint 

alapító tagként lép be a létrehozandó szociális szövetkezetbe. 
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2.A Képviselő-testület a szövetkezet megalapítását 30.000Ft-tal támogatja. 

3.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális szövetkezet 

kialakításához szükséges lépéseket megtegye.  

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

45/2015. (X.29.) határozat 
Szociális Szövetkezet megalakításáról szóló szándéknyilatkozat 

 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

1.Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát miszerint 

alapító tagként lép be a létrehozandó szociális szövetkezetbe. 

2.A Képviselő-testület a szövetkezet megalapítását 30.000Ft-tal támogatja. 

3.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális szövetkezet 

kialakításához szükséges lépéseket megtegye.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Továbbá elmondja, hogy a MÜKI pályázaton 5.598 545 Ft vissza nem térítendő támogatást 

kapott az önkormányzat, mely támogatásból a fennálló kerekegyházi  társulási 

tartozás(1.929.545 Ft.) rendezésre került. 

 

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

javaslat pontos tartalmát: 

 

/2015. (X.29.) határozati javaslat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

HATÁROZAT 

 

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

Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosításával. 
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2./A Képviselő-testület egyetért az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről és az alkalmazandó térítési díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztéssel. 

3./A Képviselő –testület egyetért az óvodai étkeztetés intézményi térítési díj felülvizsgálatáról 

szóló előterjesztéssel. 

4./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2015/16. évi munkatervét. 

5./ A Képviselő-testület egyetért a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetésére kiírt 

pályázattal. 

6./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást 2016. 

január 1-től a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által fenntartott Humán 

Szolgáltató Központ intézménye által kívánja ellátni. 

 

          

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

46/2015. (X.29.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntéseinek jóváhagyása 

 

 

HATÁROZAT 

 

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

Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosításával. 

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

igénybevételéről és az alkalmazandó térítési díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztéssel. 

3./A Képviselő –testület egyetért az óvodai étkeztetés intézményi térítési díj felülvizsgálatáról 

szóló előterjesztéssel. 

4./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2015/16. évi munkatervét. 

5./ A Képviselő-testület egyetért a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetésére kiírt 

pályázattal. 

6./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást 2016. 

január 1-től a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által fenntartott Humán 

Szolgáltató Központ intézménye által kívánja ellátni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

          

A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./  „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 

              Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

              3. sz. módosításának elfogadása 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 
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Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat 

pontos tartalmát: 

 

 

/2015.(X.29.) határozati javaslat 
A „Kék- Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc 

polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és felhatalmazza Tóth Ferenc 

polgármestert annak aláírására. 

 

 

 

                             

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 47 /2015.(X.29.) határozat 

A „Kék- Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása 3. számú módosításának elfogadása 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc 

polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és felhatalmazza Tóth Ferenc 

polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 

4./ Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolásáról szóló 24/2014.(VII.07.) sz. határozat módosításáról 
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  Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

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

szerepeltetett, de használt funkciókat fel kell venni, határozattal dönteni kell róla, hogy a 

államkincstár az önkormányzat törzskönyvi kivonatát ennek megfelelően módosítani tudja.  

 

                            

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

pontos tartalmát: 

 

  /2015.(X.29.) határozati javaslat 

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: 

 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása,működtetése 

    

106020                          Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

     

 

 

 

 48 /2015.(X.29.) határozat 

Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

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

 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

    

106020                          Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

Bejelentés 

 

Sági Márk képviselő kéri, hogy kerüljön rögzítésre a jegyzőkönyvben, hogy az új 

tanyagondnoki gépjárművet az önkormányzat garázsában kell tárolni. 

 

 

 

 

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

polgármester az ülést 18.46. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

   

 

    Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


