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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

8. /2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án 

(szerda) 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 

 Menczel Dóra mb. óvodavezető 

                 

 

      

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 2016. szeptember  28-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: 

 

29 /2016. (IX.28.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 28-i ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Kigyósi Krisztián képviselőket 

választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Nyikos Gergely László külsős 

alpolgármester megromlott egészségügyi állapotára való tekintettel, 2016, szeptember 23-án 

írásban, azonnali hatállyal lemondott tisztségéről. 

Továbbá elmondja, hogy a –képviselő-testület tagjaival történt előzetes egyeztetés alapján- 

Lázár Tamás volt külsős alpolgármestert szeretné javasolni a tisztségre. 

Lázár Tamás a felkérést elfogadta, de sajnos akadályoztatás miatt a mai testületi ülésen nem 

tud jelen lenni, ezért kéri az első napirendi pont elnapolását. 

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./ Iskola épületének hasznosításáról szóló elképzelések megvitatása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

2./Óvodavezető beszámolója a 2015/2016-os nevelési év munkájáról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                   Menczel Dóra mb. óvodavezető 

3./Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi szakmai beszámolójának elfogadása 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

4./Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

5./Egyéb 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Iskola épületének hasznosításáról szóló elképzelések megvitatása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Szóbeli előterjesztés)) 

 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Kerekegyházi Móra Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kunbaracsi telephelyén idén szeptembertől 

megszűnt a  helyben  történő oktatás. Az épületet visszakaptuk a KLIK.től, kéri a 

képviselőket, hogy mindenki gondolkodjon el az üresen maradt iskola épületének 

hasznosításáról. 

Már korábban felmerült a waldorf és az erdei iskola létesítésének ötlete, kéri a képviselőket, 

hogy járjanak utána a létesítés feltételeinek. 

Továbbá elmondja, hogyaz épületet meg lehet hirdetni vállalkozás céljára is. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy foglal állást, hogy az iskola épületének hasznosításáról 

az elkövetkezendő testületi üléseken tárgyalni fog. 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ Óvodavezető beszámolója a 2015/2016-os nevelési év munkájáról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Menczel Dóra mb. óvodavezető 

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

 

Sági Márk képviselő kérdezi, hogy a szülőkkel milyen a kapcsolata? 

Menczel Dóra óvodavezető válaszában elmondja, hogy véleménye szerint a  szülőkkel 

normalizálódott a helyzete. 

Tóth Ferenc polgármester kérdezi, hogy fogadóórákat tart-e? 

Menczel Dóra óvodavezető elmondja, hogy nem   tart fogadóórákat, nincs rá szükség,  a 

dajka segítségével reggelente többet tud a szülőkkel találkozni. 

Vörös László Ferenc képviselő kérdezi, hogy a szülői értekezletről kap-e meghívót az 

önkormányzat? 

Menczel Dóra óvodavezető válaszol, hogy véleménye szerint a szülői értekezlet a szülők és 

az óvónő személyes megbeszéléséről szól, tudomása szerint régebben sem küldött meghívót 

az óvónő.  

 

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

pontos tartalmát: 

 

… /2016. (IX. 28.) határozati javaslat 

óvoda beszámolójának elfogadása 

 

Kunbaracs  Község   Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az óvoda 2015/2016. nevelési 

évben végzett működéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti változatlan 

tartalommal elfogadja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

30 /2016. (IX.28.) határozat 

óvoda beszámolójának elfogadása 

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az óvoda 2015/2016. nevelési 

évben végzett működéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti változatlan 

tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ Az Aranyhomok  Kistérségfejlesztési  Egyesület 2015. évi szakmai beszámolójának 

elfogadása 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

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

pontos tartalmát: 

 

/2016 (IX.28.) határozati javaslat 

Az Aranyhomok  Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi szakmai beszámolójának 

elfogadása 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc 

polgármester 11/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évről szóló szakmai 

beszámolóját. 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

31/2016 (IX.28.) határozat 

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi szakmai beszámolójának elfogadása  

 

Határozat 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc 

polgármester 11/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évről szóló szakmai 

beszámolóját. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 

4./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása 

 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

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

pontos tartalmát: 

 

 

/2016.(IX.28.) határozati javaslat 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása 

  

  

1.     Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 

2.     A támogatási igény: 98 m3 kemény lombos fa. 

3.     A Képviselő-testület vállalja a 124.460 Ft önerő biztosítását. 

4. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

 

                            

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

32/2016.(IX.28.) határozat 

 Szociális célú tüzelőanyag vásárlására támogatási igény benyújtása 

  

HATÁROZAT 

  

1.     Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015.. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 

2.     A támogatási igény:98 m3 kemény lombos fa. 

3.     A Képviselő-testület vállalja a 124.460 Ft önerő biztosítását. 
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4. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő:2016. szeptember 30. 

 

 

 

Egyéb 

 

I. Kunbaracs Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók 

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

 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

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

szerepeltetett,de használt funkciókat fel kell venni a törzskönyvi nyilvántartásba. 

 

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

pontos tartalmát: 

 

  /2016.(IX.28) 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: 

 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

    

016030                          Állampolgársági ügyek 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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33/2016.(IX.28.) 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: 

 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

    

016030                          Állampolgársági ügyek 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

II. Nyikos Gergely László kérelméről döntés 

 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet Nyikos Gergely László kérelméről. 

Sági Márk képviselő havi 25.000 Ft. bérleti díjat javasol. 

Kigyósi Krisztián képviselő javasolja, hogy 3 hónapos határozott idejű bérleti szerződést 

kössön az önkormányzat. 

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

pontos tartalmát: 

 

 

...../2016. (IX. 28.) határozati javaslat 

Nyikos Gergely László kérelméről döntés 

 

 

Kunbaracs Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy határozott, hogy Nyikos 

Gergely László (6043 Kunbaracs,Kossuth Lajos utca 28.) sz. alatti lakos  helyi 

általános iskola épületében elhelyezett gyűjteményét 2016. december 31-ig tárolhatja. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy október 1-től a bérleti díj összege 25.000/hó. 

Amennyiben a bérleti díj összegével nem  ért egyet a gyűjtemény másutt történő 

elhelyezéséről 2016. október 31-ig gondoskodjon.  
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

34./2016. (IX.28.) határozat 

Nyikos Gergely László kérelméről döntés 

Határozat 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nyikos 

Gergely László (6043 Kunbaracs,Kossuth Lajos utca 28.) sz. alatti lakos  a  helyi 

általános iskola épületében elhelyezett gyűjteményét 2016. december 31-ig tárolhatja. 

 

            A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2016. október 1-től a bérleti díj összege 

            25.000  Ft./hó. 

A Képviselő-testület felhívja a kérelmezőt,  hogy  amennyiben  a  bérleti díj 

összegével nem  ért egyet a gyűjtemény másutt történő elhelyezéséről 2016. október 

31-ig gondoskodjon. 

 

           Felelős: polgármester 

 

           Határidő: értelemszerűen 

 

 

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

polgármester az ülést 19.15. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

   

 

    Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


