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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

5. /2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 

(csütörtök) 13: 00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak:  Tóth Ferenc polgármester 

                           Fehér István képviselő                          

   Hegedűs Lászlóné képviselő 

   Kecskeméti  Zoltán képviselő ( 4 fő képviselő) 

                                    

 

 

Tanácskozási joggal meghívott:    Tolnai Irén pénzügyi előadó 

  Lőrincz Edit jegyző 

  Lázár Tamás 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 4 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról  

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                   Tolnai Irén pénzügyi előadó 

 

2./Tanyagondnoki szolgáltató tevékenység nyilvántartása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

3./Egyéb 
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Az első napirendi pont tárgyalása: 

 

I. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról  

 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                Tolnai Irén pénzügyi előadó 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester beszámol az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról,gazdálkodásának első félévi helyzetéről. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ÖNHIKI támogatás III. fordulójára is pályázatot 

nyújt be az önkormányzat, a határidő november 10.   

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

19/2012 (IX. 13.) határozat  

A 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

       Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 

 2012.évi költségvetésének  I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.          

 

 

                  Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

                  Határidő: értelemszerűen 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2012.(09.14.) önkormányzati rendelete 

 a 2012. évi költségvetésről szóló 

1/2012. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 

Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) f) és g) pontjaiban, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16.§(1) bek. És a 91.§(1) bek. (továbbiakban 

Ötv.) Az Államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bek. 



 3 

Foglalt felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetésről szőlő 2011. évi CLXXXVIII tv. 

Önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, figyelemmel Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv. 10. §-ában, valamint az adósságot keletkeztető 

jogügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. 

rendeletre és a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IX. 29.) önkormányzati 

rendeletben foglaltakra a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.18.) rendeletét az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének összes 

bevételeit 77.715 e Ft.-ban állapítja meg, amely a (2) - (8) bekezdésekben felsorolt bevételi 

forrásokból tevődik össze. 

 

(2) Az Önkormányzat költségvetésében az állami hozzájárulás összege 18774,- e Ft. 

 

      Ezen belül: 

 

 Eredeti 

előirányzat 

I. félévi mód.elői. 

 

a./ Normatív állami 

hozzájárulás                                                                                           

11180 11180 

b./ Egyes szoc.felad. tám.                                                                                                                                                                                                                                  

c./ Központosított támogatás                                                  

                                                                                                                                                                                                                               

 5636 

4 

d./ ÖNHIKI támogatás                                                                                                1543 

e./Egyéb központi támogatás                                                                      411 

 

 

(3) Az önkormányzat 

működési bevételei                                                                                        

 

2750 

 

2750 

(4) Az önkormányzat sajátos 

működési bevételei                                                                                        

 

31152 

 

31152 

(5) Műk.átvett pénzeszköz                                                                                                                                                       1000 1000 

(6) Tám.ért. műk. bevételek                                                                                                                       3500 3500 

(7) Fejlesztésre átv. Pénzeszk.                                                                                                                  8300 8300 

(8)önkorm.egyéb bev. 19833 12239 

 

 

 

Ezen belül: 

 

      - forráskiegészítő hitel felvétel                   19833                             12239                                                                     

      - fejlesztési hitel felvét                                                                                                

 

 

(8) Előző évi pénzmaradvány                                                                      
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2. § 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének összes kiadásait 

77.715. eFt.-ban állapítja meg. 

 

 

 

Ezen belül: 

 Eredeti 

előirányzat 

I. félévi mód.elői.    

 

a./ Személyi juttatások                                                                                                          2144 2144 

b./ Társadalombizt. járulék:                                                                                                 579 579 

c./ Munkaadókat terh.egyéb.jár:                                                                                                             

   

d./ Dologi kiadások                                                                                                              2567 2567 

e./ Egyéb folyó kiad./kamat 

kiad./                                                                                          

 

700 

 

700 

f./ Irányító szerv.alá tart.ktgv.-i 

szervnek foly.műk.támogatás                                                                                                                      

41937 41937 

g./ Támogatás értékű műk.kiad.                                                                                                                                          17411 17411 

h./ Rendszeres és eseti pénzb. 

ellát.:                                                                                                                              

 

250 

 

250 

j./ Hitel visszafizetés                                                                                                              2627 2627 

k./ Tartalék                                                                                                 1000 1000 

m./ Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                          8500 8500 

 

 

 

Ezen belül: 

 

Felújítás                                                             1000                          1000                                                   

 

Beruházás                                                          7500                          7500                                                         

 

3. § 

 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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A második napirendi pont tárgyalása: 

 

II. Tanyagondnoki szolgáltató tevékenység nyilvántartása 

 

 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: 

 

 

 

20/2012. (IX.13.) határozat 

A tanyagondnoki szolgáltató tevékenység nyilvántartása 

 

       Határozat 

 

1.) Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 

fenntartó – az általa fenntartott tanyagondnoki szolgálat esetében a 

tevékenység nyilvántartásáról vezetendő tevékenységnaplóban 

mellőzi a szolgáltatást igénybe vevők aláírásának vezetését. 

 

 Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 
Egyéb 

 

I. Az önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti és belső ellenőrzési feladatainak 

 2013. január 1-től történő ellátásáról döntés 

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 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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 21 /2012. (IX. 13.) határozat 

 az önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti és belső ellenőrzési feladatainak 

 2013. január 1-től történő ellátásáról döntés 

HATÁROZAT 

A képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc polgármester előterjesztését és az alábbi 

határozatot hozza: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az étkeztetés, a házi segítségnyújtás a gyermekjóléti 

szolgálat és a belső ellenőrzés körében felmerülő önkormányzati feladatait 2013. január 1-től 

társulásos formában kívánja biztosítani. Ennek érdekében nyilatkozik ezen szolgáltatások 

vonatkozásában arról, hogy tagként csatlakozni kíván a Kerekegyháza és Térsége 

Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás és a Belső Ellenőrzési Társulás 

jogutódjaként megalakuló új, jogi személyiséggel rendelkező társulásokhoz s egyidejűleg 

felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.  

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

polgármester az ülést 13.55. perckor bezárta.  

 

Kmft. 

 

 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 


