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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

5. /2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

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

(csütörtök) 15: 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 

                                                       Vértesyné dr.Klier Irén számviteli ügyintéző 

                                                          

               

      

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. április  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: 

 

17 /2016. (IV.28.) határozat 

jegyzőkönyv   hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 28-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. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

            Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                          Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyi 

    

      2./  Egyéb 

 

                    

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Vértesyné dr.Klier Irén számviteli ügyintéző 

                   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1 sz. melléklete) 

   

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján.            

 

Hegedűs Lászlóné képviselő kérdezi, hogy jól értelmezi-e , hogy a bérnövekmény a közmunka 

miatt van? 

 

Vértesyné dr. Klier Irén számviteli ügyintéző válaszában elmondja, hogy igen, véleménye 

szerint a közfoglalkoztatottak értékteremtő munkát végeznek a településen. 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat és a közös hivatal 

pénzügyi mutatói a tervezettnek megfelelően alakultak. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

(Kunbaracs Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2016. (V. 

26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található.) 

 

 

 

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

pontos tartalmát: 
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/2016. (IV.28.) határozati javaslat 

2015. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek 2015 évi 

beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja: 

 

1. Az Önkormányzat és az Intézménye alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai 

teljesítése 2015. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai 

feladatait teljesítette. 

2. 2015. évben az Intézménynek rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai 

alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt. 

3. Az Önkormányzat és az Intézménye vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott 

előirányzatokon belül történt a gazdálkodás 

4. Az Önkormányzat és az Intézménye költségvetési rendelete megegyezik a Kincstárhoz 

benyújtott elemi beszámolóban szereplő módosított előirányzatokkal. 

5. Az elkészített számszaki beszámolók belső tartalmai megfelelnek az előírt 

adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek. 

 

 

 

 

/2016. (IV.28.) határozati javaslat 

2015. évi maradvány jóváhagyása 

 

 

 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának 2015. évi maradvány kimutatását a Képviselő- 

testület az alábbiak szerint fogadja el: 

e Ft-ban 

 

 Alaptevékenység maradványa 4859 

 Összes maradvány 4859 

 Alaptevékenység szabad maradványa  4859 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a maradvány 

átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosítására. 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 
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18/2016. (IV.28.) határozat 

2015. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása 

 

H a t á r o z a t 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek 2015 évi 

beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja: 

 

6. Az Önkormányzat és az Intézménye alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai 

teljesítése 2015. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai 

feladatait teljesítette. 

7. 2015. évben az Intézménynek rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai 

alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt. 

8. Az Önkormányzat és az Intézménye vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott 

előirányzatokon belül történt a gazdálkodás 

9. Az Önkormányzat és az Intézménye költségvetési rendelete megegyezik a Kincstárhoz 

benyújtott elemi beszámolóban szereplő módosított előirányzatokkal. 

10. Az elkészített számszaki beszámolók belső tartalmai megfelelnek az előírt 

adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek. 

 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2016. május 31. 

  

 

 

19/2016. (IV.28.) határozat 

2015. évi maradvány jóváhagyása 

 

 

 

H a t á r o z a t 
1. Kunbaracs Község Önkormányzatának 2015. évi maradvány kimutatását a Képviselő- 

testület az alábbiak szerint fogadja el: 

e Ft-ban 

 

 Alaptevékenység maradványa 4859 

 Összes maradvány 4859 

 Alaptevékenység szabad maradványa  4859 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a maradvány 

átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosítására. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő:2016. május 31.  
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Egyéb 

I./Pályázati kiírás tanyagondnok munkakör betöltésére 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)  

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kecskeméti Zoltán  

tanyagondnok  kérte- nyugdíjjogosultságára tekintettel-  munkaviszonyának 2016. június 15-ei 

nappal történő megszüntetését, lemondással. A lemondási idő kezdete 2016. április 17. napja 

volt. 

 

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

pontos tartalmát: 

 

 

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

Pályázati kiírás tanyagondnok munkakör betöltésére  

 

Kunbaracs   Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kunbaracs Község 

Önkormányzata tanyagondnok munkakör betöltésére az alábbi pályázati felhívás közzétételét 

rendeli el: 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Kunbaracs Község Önkormányzata  

 

tanyagondnok 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony , 6 hónap próbaidő 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és az 1/2000. 

(I.07.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

         8 Általános, 

         B kategóriás jogosítvány, 

      helyben lakás,tanyagondnoki képzés vállalása, kötetlen munkaidő vállalása, magyar 

állampolgárság, büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány 

megkéréséről szóló igazolás, az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, vezetői 

engedély másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes 

adatainak pályázattal kapcsolatos kezelésével hozzájárul, nyilatkozat arról,hogy a 

tanyagondnoki képzést vállalja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
        Postai úton, a pályázatnak a Kunbaracs Község Önkormányzatának  

      Képviselő- testülete címére történő megküldésével 

      (6043 Kunbaracs, Kölcsey utca  1. ).  

      Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

15/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok. 

        Személyesen: Tóth Ferenc polgármester,  

            Bács-Kiskun megye, 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot Kunbaracs Község Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15. 

 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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20 /2016. (IV. 28.) határozat 

Pályázati kiírás tanyagondnok munkakör betöltésére  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kunbaracs Község Önkormányzata 

tanyagondnok munkakör betöltésére az alábbi pályázati felhívás közzétételét rendeli el: 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Kunbaracs Község Önkormányzata  

 

tanyagondnok 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony , 6 hónap próbaidő 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és az 1/2000. 

(I.07.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

     8 Általános, 

     B kategóriás jogosítvány, 

     helyben lakás,tanyagondnoki képzés vállalása, kötetlen munkaidő vállalása, magyar  

állampolgárság, büntetlen előélet 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

     3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány 

megkéréséről szóló igazolás, az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, vezetői 

engedély másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban foglalt személyes 

adatainak pályázattal kapcsolatos kezelésével hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a 

tanyagondnoki képzést vállalja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
     Postai úton, a pályázatnak a Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban  szereplő  azonosító számot: 15/2016 , 

valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.  

                Személyesen: Tóth Ferenc polgármester,  

                   Bács-Kiskun megye, 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot Kunbaracs Község Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

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

az ülést 15.46. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 


