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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

10. /2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.október 31-én 

(csütörtök) 14: 00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Fehér István képviselő                          

  Hegedűs Lászlóné képviselő 

  Kecskeméti Zoltán képviselő 

  Kigyósi Krisztián képviselő 

                                                  (4 fő képviselő) 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Tolnai Irén pénzügyi előadó 

                                                          Lőrincz Edit jegyző 

     

      

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

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

testület 5 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

 

 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról 

Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

              Tolnai Irén pénzügyi előadó 

2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

              Tolnai Irén pénzügyi előadó 

3./ Egyéb 
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Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ ./ Beszámoló az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról 

 

     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. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

31/2013 (X. 31.) határozat  

Az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének  ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.          

 

 

                  Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

                  Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

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

 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                     Tolnai Irén pénzügyi előadó 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

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

   

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

32/2013. (X.31.)  határozat 

Az önkormányzat 2014. évi  

költségvetési koncepciójának elfogadása 

  

HHAATTÁÁRROOZZAATT  

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:  
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1./ Rendezési terv 2014. évi befejezése 

2./ Közalkalmazottak, köztisztviselők részére a törvény által megállapított személyi juttatások 

biztosítása 

3./ Szociális juttatások biztosítása a konkrét törvények alkalmazásának figyelembe vételével 

4./ Közcélú munkások foglalkoztatása 

5./ Községi színvonalas rendezvények, megemlékezések megtartása. 

6./ Községi Sportpálya, szabadidő központ építésének, szépítésének folytatása, locsolódob 

beszerzése 

7./ Faluház felújítása 

8./ Járdaépítés folytatása 

9./ Játszótérépítés 

10./ Önkormányzati Hivatal belső berendezésének felújítása (járólap csere, konyha felújítás)  

11./ Óvoda felújítása 

12./ Nyílászáró csere, fűtésracionalizálás intézményeknél 

13./ Belterületi és külterületi útépítéshez további pályázatok benyújtása 

14./  Faluközpont megújítás 

15./Oktatási labor hasznosítása bevétel növelés céljából. 

16. Helyi örökségvédelem ápolása ( Bagó Lajos életművének megőrzése) 

17./ Önkormányzati informatikai hálózatfejlesztés 

18./Ravatalozó felújítása 

19./Orvosi rendelő festés 

20./Tanyagondnoki gépjármű csere 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

Egyéb 

I. A 036/8 hrsz-ú önkormányzati terület értékesítése 

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 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

33/2013. (X.31.) határozat 

A 036/8 hrsz. önkormányzati terület értékesítése 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Turupuli Alex (6043 Kunbaracs, Dózsa Gy. u. 12.) sz. alatti lakos részére az 

önkormányzat tulajdonát képező 036/8 hrsz. területet (5849 m
2
) 700000 Ft, azaz  

hétszázezer ezer forint összegben értékesíti .  

           Az értékesítéssel kapcsolatos hatósági eljárás (földkimérés) a vevőt terheli. 

           A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést  

           aláírja. 



 4 

           Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

           Határidő: értelemszerűen 

 

II. Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás elszámolásáról és vagyonkimutatásáról 

döntés 

               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 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

34. /2013. (X. 31.)  határozat 

Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás elszámolásáról és vagyonkimutatásáról döntés 

                                                                    HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy 

a 2013. június 30. napjával megszűnt Kecskemét és Térsége Ügyeleti társulás 

elszámolását és a Társulás vagyonáról szóló kimutatást az előterjesztés szerinti 

változatlan formában elfogadja. 

  

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

III. A 022/114 hrsz. önkormányzati területből értékesítés 

 

               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 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

35/2013. (X.31.) határozat 

A 022/114 hrsz. önkormányzati területből értékesítés 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Beliczai Sándor (6043 Kunbaracs, Kákás tanya 261.) sz. alatti lakos részére az 
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önkormányzat tulajdonát képező 022/114 hrsz. területből 751 m
2
 területet 35. 000 azaz 

harmincötezer forint összegben értékesít.  

           Az értékesítéssel kapcsolatos hatósági eljárás (földkimérés) a vevőt terheli. 

           A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést  

           aláírja. 

           Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

           Határidő: értelemszerűen 

 

IV: Hulladékkezelési közszolgáltatásról 

 

               Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

               ( Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

 

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

Továbbá elmondja,hogy az előzetes egyeztetések alapján változatlan feltételek mellett 2 évre 

tudunk szerződést kötni. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy foglal állást, hogy az Izsák-kom Kft.ben történő 

tulajdonszerzéssel nem kíván élni, a közszolgáltatás ellátását közszolgáltatási szerződés 

keretében kívánja megoldani. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

36/2013. (X.31.) határozat 

hulladékkezelési közszolgáltatásról 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2014. 

január 1.-től a lakossági hulladékkezelési közszolgáltatás ellátását az  Izsák-Kom 
Nonprofit Kft. segítségével közszolgáltatási szerződés keretében kívánja 
megoldani. 
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

          

           Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

           Határidő: értelemszerűen 

 

 

V: Új tanyagondnoki gépjármű beszerzése 

 

               Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

 

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

 



 6 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

37. /2013. (X. 31.)  határozat 

új tanyagondnoki gépjármű beszerzése 

                                                                    HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 103/2013.VM 

rendelet alapján-az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 

támogatásokra kiírt pályázat alapján- pályázatot nyújt be új tanyagondnoki gépjármű 

beszerzésére. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:     értelemszerűen 

 

 

VI: Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 

 

               Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Mátyás Katalin a 

Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola igazgatónője  a kunbaracsi képviselő-testület 

segítségét kérte, hogy két náluk tanuló baracsi gyermek Arany János Tehetséggondozó 

Programban történő  támogatásáról döntsön. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

38. /2013. (X. 31.)  határozat 

Simon Zoltán Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételéről döntés 

 

                                                                    HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja 

Simon Zoltán (an: Németh Erzsébet) nyolcadik évfolyamos tanulót, hogy a település 

képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:     azonnal 
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39. /2013. (X. 31.)  határozat 

 Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételéről döntés 

 

                                                                    HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja 

Káldi Nóra (an: Simon Ildikó) nyolcadik évfolyamos tanulót, hogy a település képviseletében 

részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:     azonnal 

 

 

 

VII: a Kerekegyházi Bóbita Óvoda és Fülöpházi tagintézménye Pedagógiai 
Programjának, Szervezeti Működési Szabályzatának és Házirendjének 
jóváhagyása, az Óvoda Alapító okiratának módosítása 

 

               Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

               ( Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) 

 

 

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

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

40/2013. (X. 31.) határozat 
A Kerekegyházi Bóbita Óvoda és Fülöpházi tagintézménye Pedagógiai 
Programjának, Szervezeti Működési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyása. 
 

Határozat 

 
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyházi Bóbita 
Óvoda – a határozat mellékleteit képező – Pedagógiai Programjának, SZMSZ–ének 
és mellékleteinek módosítását jóváhagyja. 
 
Felelős: Tóth Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

41/2013. (X. 31)határozat 
A Kerekegyházi Bóbita Óvoda alapító okiratának módosítása 
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Határozat 

 
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, 97. § (4) 
bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm.rendelet 5. §-a alapján a Kerekegyházi Bóbita Óvoda alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
 Az alapító okirat 7. pontjában a „6041 Kerekegyháza, Erdő utca 31/A.” 

szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:  
 

6041 Kerekegyháza, Park utca 1. 
 
 
2./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, 97. § (4) 
bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm.rendelet 5. §-a alapján 2013. szeptember 1. napján történő hatályba lépéssel 
elfogadja a Kerekegyházi Bóbita Óvoda – a határozat 1. sz. melléklet képező – 
alapító okiratát.  
 
Felelős: Tóth Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal 
 

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
1. Intézmény neve:  Kerekegyházi Bóbita Óvoda 

2. Rövidített neve:  Óvoda 

 
2.1 Tagintézmény neve:  Kerekegyházi Bóbita Óvoda 

      Fülöpházi Tagintézménye 
 
3.Székhelye:      Kerekegyháza, Rákóczi u. 70. 
 
4. OM azonosítója:   27650 
 
5. Törzskönyvi száma:   540953 
 
6. Adószám:   15540959-1-03 
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7. Telephelyei:    6041 Kerekegyháza, Fő u. 74. 
   6041 Kerekegyháza, Andrássy u. 89. 

  6041 Kerekegyháza, Park utca 1. 
6042 Fülöpháza, József Attila u. 1. 
tagintézmény 

 
7.2 Jogelődjének megnevezése:   Fülöpháza Óvoda (beolvadás) 

6042 Fülöpháza, József Attila u. 1. 
 

8. Alapításának éve:   1927.  
 
9. Alapítói határozat:   Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat  

84/1995. (V. 17.) sz. Képviselőtestületi 
határozata 

 
10. Alapító:   Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat 
 
11. Működési területe:  Kerekegyháza Város és Fülöpháza Község 

közigazgatási területe 
 
12.Irányító szerve:               Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó 

Társulás 
   Kerekegyháza, Fő u. 47/a 
 
13.Fenntartó szerv megnevezése:   Kerekegyháza és Térsége 
Feladatellátó Társulás 
 
14.Fenntartó szerv székhelye:   6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a 
 
15.Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó 
önállóan működő és gazdálkodó szerv:  Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
16.Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó  
önállóan működő és gazdálkodó szerv székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a 
 
17.Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13 § (1) bekezdés 6. pontban foglaltak szerint 

 
18.Alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és 
a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint ellátja: 

a) óvodai nevelés 
b) a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelése-oktatása  
19.Az intézmény jogállása:   Önálló jogi személy 
20.Gazdálkodási jogköre:   önállóan működő költségvetési szerv 
 
21.Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
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Az intézmény vezetőjét – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 23. § alapján – Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bízza 
meg. 

 
22.Az intézmény típusa:     napközi otthonos óvoda 
 

23.Az intézmény szakágazati besorolása: 851020 

 
24. Évfolyamok száma: a kerekegyházi telephelyek 1-3. óvoda, és vegyes 

csoport 
a fülöpházi tagintézmény esetében vegyes csoport 

 
25. A felvehető gyermekek maximális létszáma:    330 fő, amelyből a 
fülöpházi tagintézmény esetében a létszám 25 fő 
 
26.Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:  
Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az 
alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott, 
valamint az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad 
kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett közszolgáltató 
tevékenység. 
 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása a többi 
gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában, a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd; 
 

27.Kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység 
ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az 
alaptevékenységre meghatározott mértékén felül, támogatáson kívüli forrásból, más 
jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem 
haszonszerzés céljából végzett tevékenységek köre: 
 
562920 Egyéb vendéglátás 
841169 Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
28.Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat. 
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 E tevékenységet az intézmény az irányító szerv előzetes engedélyével 
végezhet. 

 
29.Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése: 

 Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. Törvény az irányadó.  

 Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló. 2012. évi I. 
törvény az irányadó.  

 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, a Polgári Törvénykönyv (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
30.A feladat ellátását szolgáló vagyon:  

Kerekegyháza Város Önkormányzat tulajdonát képező Óvoda Kerekegyháza, 
Rákóczi u. 70., 905. hrsz, Óvoda Kerekegyháza, Fő u. 72., 745. hrsz, Óvoda 
Kerekegyháza, Andrássy u. 89., 120 hrsz., és 6041 Kerekegyháza, Erdő utca 
31/A. 2270/3 hrsz., valamint Fülöpháza Község Önkormányzata tulajdonában 
álló 6042 Fülöpháza, József Attila u. 1. 100 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok, 
valamint mindaz az ingóvagyon, amely leltár szerint az intézmény 
használatába van adva. 

 
31.Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga: 
 Az intézményvezető a vagyonrendelet szabályai szerint jogosult és 

köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyet a jogszabály 
a tulajdonos számára lehetővé és kötelezővé tesz, az ingatlan 
elidegenítését kivéve. Az ingó vagyon vonatkozásában megilleti a 
rendelkezési jog az Önkormányzatok egyéb szabályzataiban 
meghatározottak alapján. 

 
32.Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló és az államháztartásról 

szóló törvény és az annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, 
valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő 
szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel és 
üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások előirányzata az intézmény 
mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az intézmény 
gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és utalványozás 
feladatokat ellátja. 

 
33.Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény vezetője látja el az intézmény képviseleti jogkörét és  
munkáltatói jogkörét. Távolléte esetén a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározott sorrendben következő helyettes 
képviseli. 

 
 

Záradék 
Az Alapító Okiratot a Társulási Tanács …../2013. (VIII…...) sz. KTSZT határozatával, 
a társulás tagjai: 
Ágasegyháza Község Önkormányzata a …./2013. (……..). sz. határozatával, 
Kerekegyháza Város Önkormányzata …./2013. (……..) sz. határozatával, 
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Fülöpháza Község Önkormányzata a …./2013. (……..) sz. határozatával, 
Ladánybene Község Önkormányzata a …/2013. (…….) sz. határozatával, 
Kunbaracs Község Önkormányzata a …./2013. (……..) sz. határozatával jóváhagyta. 
 
Jelen alapító okirat a 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
Kerekegyházi Bóbita Óvoda 101/2013. (V. 29.) sz. Kth; egységes szerkezetű Alapító 
Okirata hatályát veszti. 
 
 

 

VIII. Kerekegyháza és Térsége  Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 

háromnegyed éves beszámoló 

 

 

               Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

               ( Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) 

 

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

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

42./2013. (X. 31.) határozat.: 

 Kerekegyháza és Térsége  Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 

háromnegyed éves beszámoló 

 

Határozat 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegyháza és Térsége  

Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló háromnegyed éves tájékoztatóját 

elfogadja. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:     értelemszerűen 

 

 

IX.A Kerekegyháza és Térsége  Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetési 

koncepciója 

 

               Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

               ( Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete) 

 

 

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

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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43./2013. (X. 31.) határozat.: 

 Kerekegyháza  és  Térsége  Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetési  koncepciója 

 

Határozat 

 

1. A Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testületet a Társulás 

2014. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatos előterjesztést elfogadja. 

 

2. A képviselő-testület a Társulási Tanáccsal egyetértésben a 2014. évi 

költségvetéssel kapcsolatban az alábbi további követelményeket határozza meg:  

 a hatékony és gazdaságos működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a 

dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, 

 a Humán Szolgáltató Központ feladatellátásának áttekintése az esetleges 

költségcsökkentési lehetőségek feltérképezése miatt, 

 a költségvetési hiány feladatonként, ellátottak számának arányában történő 

meghatározása a társult települések részére, 

 gépjármű eszközfejlesztési pályázat benyújtása, 

 Humánszolgáltató Központ épület felújítási pályázat benyújtása, 

óvoda épületeinek felújítását szolgáló pályázat benyújtása 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:     értelemszerűen 

 

 

 

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

polgármester az ülést 15.37. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


