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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

9. /2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.szeptember 12-én 

(csütörtök) 13: 00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Fehér István képviselő                          

  Hegedűs Lászlóné képviselő 

  Kecskeméti Zoltán képviselő 

                                                  (3 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 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./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról  

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                   Tolnai Irén pénzügyi előadó 

 

2./Egyéb 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ ./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Tolnai Irén pénzügyi előadó 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján, 

továbbá elmondja, hogy a ladánybenei közös önkormányzati hivatal anyaga is megtalálható az 

előterjesztésben. 

Hegedűs Lászlóné képviselő asszony kéri, hogy a pénzügyi beszámolóknál %-os táblázat is 

készüljön, mert úgy könnyebben áttekinthető az előterjesztés. 

   

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

29/2013 (IX. 12.) határozat  

A 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

       Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 

 2013.évi  költségvetésének  I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.          

 

 

                  Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

                  Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ Egyéb 

    

I. Támogatási igény iránti kérelem benyújtásáról döntés 

 

 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 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

30. /2013. (IX. 12.) határozat 

támogatási igény iránti kérelem benyújtásáról döntés 
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HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megyei 

önkormányzati tartalék és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján igényelhető 

támogatásra pályázatot nyújt be.  

 

Felelős:    Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:  2013. szeptember 30. 

 

 

 

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

polgármester az ülést 13.40. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


