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Önkormányzati hírek 
Önerőből megvalósított fejlesztések 

Az orvosi rendelő, valamint az önkormányzati hivatal festészeti, gépészeti, javítási munkálatai 

valósultak meg 2.500.000 Ft értékben, teljesen önerőből. Illetve az orvosi rendelő villanyhálózatának 

felújítása történt meg 1.200.000 Ft-ból, aminek az 50%-át az önkormányzat, 50%-át 

dr. Rácz Imre Gábor háziorvos biztosította. 

 

 

 

 
Aktuális pályázatok, fejlesztések 

Pályázataink a Modern Falu Programban 

Orvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat korszerűsítése 
A korszerűsítésre 4.493.539 Ft-ot nyert el Kunbaracs Község Önkormányzata. A pályázat 2019 

májusában került beadásra, és 2019 októberében került elnyerésre. Az összegből a háziorvosi szolgálat 
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részére 1.572.000 Ft került elköltésre berendezésekre és műszerekre. A védőnői szolgálat részére 

392.000 Ft került elköltésre berendezésre és eszközre. A fennmaradó 2.5 millió Ft a nyílászárók 

cseréjére és az épület korszerűsítésére került kifizetésre. Október hónapban a munkálatok befejeztével 

az épületet ismét birtokba veheti a lakosság. 
 

Önkormányzati Hivatal Felújítása 
Az elnyert 5.462.101 Ft-ból az épület nyílászáró cseréje és a mosdók felújítása került kivitelezésre. A 

pályázat 2019 szeptemberében került benyújtásra, amit 2019 novemberében fogadtak el.  
 

Járdafelújítás anyagtámogatása 
2020.májusában került benyújtásra, majd rá egy hónapra, júniusban kapta meg az önkormányzat a 

támogatói okiratot.  Az 1.2 méter széles és 400 méter hosszú járda szakasz a Tölgyfa utcától a Kossuth 

Lajos utca 15. számú ingatlanig fog terjedni, amire az önkormányzat 4.759.507 Ft támogatást nyert el. 

A járda anyaga 480 m2 térkő lesz. Ez és a lerakáshoz szükséges egyéb anyagok kerülnek megvásárlásra 

az elnyert összegből.  Az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit ZRT-től beszerezte a munkálatok 

elkezdéséhez nélkülözhetetlen tulajdonosi hozzájárulást. A beruházás megvalósítása érdekében a 

közútkezelői hozzájárulás is beszerzésre került. Az építészeti, műszaki dokumentáció elkészítése előzte 

meg az engedélyek kikérését. Az engedélyek megszerzése, illetve a dokumentáció elkészítése önerőből 

történt. 

 A munkálatokat lakossági összefogással tervezzük megvalósítani. 
 

Ravatalozó épületének tetőfelújítása és bővítése előtetővel 
A pályázat 2020. szeptember 10-én került benyújtásra, az elbírálása még folyamatban van. Az 

önkormányzat az építési engedélyhez szükséges műszaki tervdokumentációt elkészítette. A jogerős 

építési engedélyt megkaptuk. Várjuk a pályázatot támogató döntést. 

A projekt teljes összege 5.015.890 Ft.  
 

Pályázatunk a Terület és Települési Operatív Programban 

Kunbaracsi Óvoda energetikai korszerűsítése 

(TOP-3.2.1.-16-BK1-2017) 
A 2017 december 20-án megítélt támogatás szerint az óvoda 30.194.000-Ft-ot nyert. A többszöri 

kivitelező váltás okán, időközben többlet költség eljárásra adott be a fenntartó, Kunbaracs Község 

Önkormányzata kérelmet. Ezt 2020. szeptember 22-én pozitívan bírálták el, így az óvoda 3.900.000 Ft 

plusz támogatást kapott. Ezt követően, már októberben elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A 

felújítás során nyílászáró  és fűtéskorszerűsítés, szigetelés, napelemes és földhő rendszer kialakítása fog 

megtörténni. 2021 márciusára remélhetőleg a megújult óvoda fogadja a falu gyermekeit. 
 

Pályázataink a Vidékfejlesztési Programban 

Kemence és Kültéri Konyha 

(VP6-19.2.1.) 
Látványfőző helyszínek kialakítása címen az önkormányzat 2019 március 13-án nyújtott be támogatási 

kérelmet, ami 2020 március 9-én került elnyerésre. A támogatás intenzitása 85%, a fennmaradó 15%-a 

az önerő. Ellentétben a modern falu programos pályázatokkal, a vidékfejlesztési programban 

utófinanszírozás van. A teljes elszámolható költség 3.525.000 Ft. Amiből a támogatás 2.997.000 Ft, az 

önerő 532.000 Ft. A műszaki tervek elkészítésében Szabó László képviselő, valamint település 

fejlesztési és üzemeltetési bizottság elnöke közreműködött, illetve ő készítette a műszaki költségbecslést 

is.  

 

Sportpark 

(VP6-19.2.1.) 
A pályázat az önkormányzat részéről 2019.december 31-én került benyújtásra, a meghirdetett 

egészségügyi, kulturális, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése című felhívásra. A pályázat 2020. 
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szeptember 10-én került elfogadásra. A megítélt 4. 687.000 Ft-os összeg 85%-a támogatás. Ebből önerő 

703.050 Ft, míg támogatás 3.983.950 Ft. Az összegből Street fitness eszközök kerülnek a játszótér 

területén kihelyezésre, egy 150 m2-es területen. A műszaki tervek elkészítésében Szabó László 

képviselő, település fejlesztési és üzemeltetési bizottság elnöke közreműködött, illetve ő készítette a 

tervezői költségbecslést is.  

 

A Kunbaracsi Óvoda energetikai korszerűsítése pályázaton kívül, az összes pályázatot 

Hegedűs Lászlóné művelődésszervező írta és szervezi.

 

A Kunbaracsi Kulturális Egyesület hírei 
Tisztelt Lakosság! 

A Kunbaracsi Kulturális Egyesület szervezésében Pünkösd hétfőn új játékok lettek telepítve az ovi 

udvarára. Az óvodai gyermeknapi meglepetés előkészítése már télen elkezdődött, hiszen a farsangi bál 

célkitűzése az új hinta volt, mert a régi sajnos tönkrement. Végül a bevételt kiegészítve sikerült 

teljesíteni az óvó néni régi kérését és még egy egyensúlyozó hidat is vásároltunk. 

A játékok telepítéséhez nagyon sokan segítséget nyújtottak, így még sok egyéb javítást, karbantartási 

munkát is elvégeztünk, valamint felkerült a mászókára a nádtető is. 

Nagyon köszönjük a több, mint 20 ember munkáját, a játékok szállítását, az ehhez biztosított utánfutót,  

a régi hinta lebontását, a tereprendezést, az új játékok telepítését, a mászóka tetejének javítását és a nád 

felrakását, valamint külön köszönet a hölgyeknek, akik egész nap biztosították az enni- és innivalót, 

valamint a friss a kávét a csapat számára. Mindenki hozta 

magával otthonról az eszközeit, gépeit a munkához, hogy 

a gyerekek arcára mosolyt csaljon majd a végeredménnyel. 

Reméljük, hogy örömmel veszik majd birtokba a gyerekek 

a megújult udvart és sokáig élvezik majd a példás 

összefogás eredményét! 

 

Lentiekben szeretném megosztani a részletes költségvetést 

a pontos elszámolás végett: 

A két játék összesen 242.500 Ft-ba került. 

Az összeg fedezetét nagyrészben jótékonysági farsangi bál 

182.000 Ft-os bevétele biztosította, amit kiegészítettünk a 

Kulturális Egyesület tagjainak 16.000 Ft-os felajánlásával, 

a vasgyűjtésből megmaradt 15.000 Ft-tal, valamint 29.500 

Ft-ot adtunk hozzá a sörösdoboz gyűjtés bevételéből. 

A játékok letelepítéséhez a betont, a rotációs kapát az 

önkormányzat biztosította! 

Tisztelettel és köszönettel 

Kigyósi Krisztián 

titkár 

 

Kunbaracs Község Önkormányzata, közel 110.000 Ft 

értékben biztosította az új óvodai udvari játékok 

szabványos elhelyezését szolgáló anyagok beszerzését. 

 

 

 

 

 

Kedves kunbaracsi gyerekek! 
A Kulturális Egyesület 

rajzpályázatot hirdet, melynek 

témája  

az egyesületi logó megálmodása. 

Részvétel feltételei: 

-kunbaracsi lakos 

-6-18 év közötti gyermek 

Az elkészült rajzokat a lap 

hátoldalán névvel, korral ellátva, 

egy zárt borítékban várjuk a  

Művelődési Házban,  

nyitvatartási időben. 

 

Díjazás: 

-Fődíj 

-Különdíj 

-Minden résztvevő kap egy kis 

apróságot 

Határidő: 1 hónap 
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Nyugdíjasklub hírei 

Minden kedden 15.00-18.00 között találkozunk 

a Faluházban. Jó időben a szaletli alatt 

szoktunk összegyűlni. Mindig megtartjuk a 

névnapokat, beszélgetünk, kártyázunk, jól 

érezzük magunkat. Alkalmainkra mindenkit 

szeretettel várunk! 

Plébánia hírei 
A plébánián folytatódik a felújítás. A 

továbbiakban a bejárati ajtó és a sekrestye 

ablaka kerül kicserélésre. Illetve az ablakokra a 

jövőben szúnyoghálós redőny lesz felszerelve. 

A felújítás októberben kerül kivitelezésre. 

Külön szeretném megköszönni a segítséget 

azoknak, akik idejüket nem kímélve segítették 

rendbetenni a templomkertet, illetve külön 

köszönöm Mizsei Ferencnek, hogy a 

templomnál folyamatosan lenyírja a füvet. 

Hunyadfi Anikó 

Óvodai rövid hírek 

A farsangi bál bevételéből lehetőségünk volt 

lecserélni az óvodai hintát, valamint lelkes 

segítőink közreműködésével 

lehelyezésre került egy 

láncos függőhíd, melyet 

gyermeknapkor a gyerekek 

birtokba is vehettek. 

Köszönjük szépen a sok 

segítséget! A ballagás a 

kialakult helyzet miatt 

átkerült augusztus közepére. 

A rendhagyó nyár végi 

ballagáson a gyermekek 

színvonalas műsort adtak. 

Az augusztusi nagytakarítást 

és fertőtlenítést követően a 

2020/2021-es nevelési évet 

szeptember 1-én 13 fő 

gyermek kezdte meg. 

  

 

A Kunbaracsi Homokgyöngye 

Kertészet hírei 

A Kertészet 2020. első háromnegyed évének 

bevétele 1.200.000 Ft volt. A megtermelt 

terményekből feldolgozásra is került. Ezek a 

helyi rendezvényeken, kiállításokon, és az 

óvodában kerülnek felhasználásra. El lett téve: 

50 üveg szamócalekvár, 100 üveg nagyi 

ételízesítője, 50 üveg lecsó, 100 üveg jalapeno 

darált piros paprika, 50 üveg savanyú uborka, 

50 üveg erős paprika, 50 üveg zöldbab, 

valamint káposztával töltött almapaprika és 

hordós savanyúság is. 

 

                      Menczel Dóra
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Anyakönyvi hírek 
Született: 

Bódi Éva, Kecskemét, 2020. 03. 24. an.:Ujlaky Zsanett Gabriella 

Sági Balázs, Kecskemét, 2020.06.20.an. Kőrösi Éva Ilona 

Kaszab Léna, Kecskemét, 2020. 09. 22. an.: Szegedi Rita 
 

Esküvő 

Tóth Ferenc-Ilonka Henrietta, 2020.08.21. 
 

Elhunyt: 

Boros Gábor 1957.02.01. -  2020.06.18. 

Oláh László 1973.03.08. – 2020.08.16. 

 

Kulturális Programok a 

Faluházban 

Citera oktatás 

Lendér-Ribár Andrea vezetésével, 

minden hét szerdán, 17.00-17.45-

óra között folytatódik a citera 

oktatás. 

Népi játékok és néptánc oktatás 

kisgyermekek részére 

Az oktatás október 1-én indult el 

Fürjné Éva kerekegyházi óvónő 

vezetésével. Minden csütörtökön 

16.30-tól lehet becsatlakozni a 

programba. A foglalkozás 

időtartama 45 perc, amire 3-8 év 

közötti gyermekeket várnak 

elsősorban. 

A programokkal kapcsolatban 

érdeklődni a Faluházban lehet, 

Hegedűs Lászlónénál, vagy 

telefonon, a 06/30 542-8135-ös 

telefonszámon. 

KUNBARACSI HÍRMONDÓ 

Kiadja: Kunbaracs Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Tóth Ferenc polgármester. Szerkesztő: Gondos Máté. 

Munkatársak: Hegedűs Lászlóné, Lektorálta: Lőrincz Edit, Szerkesztőség: Kunbaracs  Könyvtár, Információs és Közösségi 

Hely, 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 3. Telefon: 76/545-126, Fax: 76/545-127. Email: konyvtar@kunbaracs.hu 

 


