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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6./2013. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án 

(kedd) 15 órakor tartott üléséről. 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester                          

 Fehér István képviselő 

 Hegedűs Lászlóné képviselő 

 Kecskeméti Zoltán képviselő (3 fő képviselő ) 

Tanácskozási joggal meghívott:  Lőrincz Edit jegyző 

                                                       Tolnai Irén pénzügyi előadó 

                                                            

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./ Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

         Tolnai Irén pénzügyi előadó 

2./ Óvoda épület felújítására pályázat benyújtása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

3./Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet további ellátása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása 

  Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                Tolnai Irén pénzügyi előadó 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Hegedűs Lászlóné képviselő kéri, hogy a jegyzőkönyvben kerüljön rögzítésre az a 

megjegyzése az írásos előterjesztésben foglaltakra, hogy a közfoglalkoztatottak nem szépítik a 

falut, nagyon elégedetlen a munkájukkal.  
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

 

                                                Kunbaracs Község Önkormányzat 

 Képviselő-testületének 

2/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

Kunbaracs Község Önkormányzat  

2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunbaracs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, 

és önállóan működő költségvetési szerveire. 

 

Kiadási előirányzatok 

 

2.§. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek működési célú kiadásainak összegének 

eredeti előirányzata 77.715,-eFt, módosított előirányzata 76.182,-eFt teljesítési adata 73.110,-

eFt, ebből a személyi juttatások összegének eredeti előirányzata 18.389,-eFt, módosított 

előirányzata 18.389,-e Ft, teljesítési adata 21.520,-e Ft munkaadókat terhelő járulék összege 

eredeti előirányzata 5.036 e Ft, módosított előirányzata 5.036 e Ft teljesítési adata 5.646,- e Ft  

A dologi kiadás összegének eredeti előirányzata 17.047,- e Ft módosított előirányzata 

17.047,- e Ft, teljesítési adata 15.857,-e Ft. A működési célú pénzeszköz átadás, ellátottak 

pénzbeli juttatásai eredeti előirányzatként 25.116,- e Ft, módosított előirányzatként 25.116,- e 

Ft teljesítési adataként 24.088,- e Ft. Egyéb támogatás összege 0 Ft. 

 

(2)  Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési kiadásait az 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátásokat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

3.§. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összege 499,- 

eFt. 

 
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait az 4. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

 



 3 

(4) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet az 

önkormányzat nem valósított meg. 

  

 

Bevételi előirányzatok 

 
4. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 75.146,- eFt. 

 

 

 

 

Működési célú tartalék 

 
5. §. Az önkormányzat az elmaradt bevételek pótlására szolgáló működési célú tartalék 

módosított előirányzatának összege 0,- Ft. 

 

Hiteltörlesztés 

 
6. §. A képviselő-testület a hiteltörlesztési kiadásokat 2.627,- eFt eredeti, 1094,- eFt 

módosított előirányzattal és 5.500,-eFt teljesítési adattal hagyja jóvá. 

 
 

A létszámkeret 

 
9. §. Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét, ezen belül a 

közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 
10. § Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú melléklet 

alapján a Képviselő-testület 197.937,- e Ft végösszeggel hagyja jóvá. 

 

11. § Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, módosított pénzmaradványa 

2333,- e Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 8. számú melléklet szerint. 

 

12. § Az önkormányzat működési célú hitelállománya az adósságkonszolidációval  2012. 

decemberében  törlesztésre került.  

 

Záró rendelkezések 

 

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

               

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ Óvoda épület felújítására pályázat benyújtása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

( Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

18/2013. (IV. 30.) határozat 

 

Óvoda épület felújítására pályázat benyújtása 

         H A T Á R O Z A T  

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM. rendelet alapján pályázatot nyújt be a Kunbaracsi 

óvoda épület felújítására.  (fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, hőszigetelés).. 

 

2. A felújításra igényelt támogatás összesen: 17 817 707,- Ft. 

    A minimálisan vállalandó önerő összege:    1 979 745.-Ft.  

   A beruházás összköltsége:                          19 797 452,-Ft. 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a minimálisan vállalandó önerő összegét a 2013. évi 

költségvetésében biztosítja. 

4./A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ingatlanra vonatkozó 

elidegenítési és terhelési tilalomról szóló nyilatkozatot aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. május 2. 

 

 

A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet további ellátása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

( Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

  

 19 /2013. (IV.30. határozat 

                  Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet további ellátása

  

 

 

1. A Képviselő-testület elfogadja azt, hogy a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás 

megszűnjön 2013. június 30. napjával, és egyben felkéri Tóth Ferenc polgármestert a 

határozat 1. melléklete szerinti megszüntető okirat aláírására. 

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti feladatok ellátásához kapcsolódó ügyeleti feladatokat 2013. július 1. 

napjától az Egészségügyi és Szociális, Intézmények Igazgatósága intézménye útján látja 
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el. Felkéri Tóth Ferenc polgármestert a határozat 2. melléklete szerinti feladat 

átadási/átvállalási szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

 

 

 

 

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

polgármester az ülést 15 óra 55 perckor bezárta.  

 

 

 

 

Kmft. 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 


