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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
 
2. /2012. 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-én 
(kedden) 13: 00 órakor tartott rendkívüli  ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester                          

 Hegedős Lászlóné képviselı 
 Fehér István képviselı 
 Kigyósi Krisztián képviselı 
 Kecskeméti Zoltán képviselı  (4 fı képviselı) 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:     Lırincz Edit jegyzı 
                                                           Tolnai Irén pénzügyi elıadó 
       
      
Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselı-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselık több mint fele jelen van, így a 
testület 5 fıvel megkezdi munkáját. 
A polgármester az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 
 
 
Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 
 
 
Az ülés napirendje: 
 
 
1./ ÖNHIKI támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntés 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
2./ Kerekegyháza Várossal körjegyzıség létrehozása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
 
3./”Kék-víz” Észak- Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu 
Önerı Alap pályázat benyújtása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
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Az elsı napirendi pont tárgyalása: 

1./ ÖNHIKI támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntés 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1.sz. melléklete)            

 Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat kérelmében 17.006 
ezer Ft támogatást szeretne igényelni a folyamatos likviditási zavarok enyhítésére. Továbbá 
elmondja, hogy a támogatás elnyerésével véglegesen helyre tudnánk állítani a mőködésünket. 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
7/2012 (04. 24.) határozat  
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról 

 
HATÁROZAT 

 
 
 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. 
pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012.évi támogatására. 

 
2. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok2012. évi támogatásának igényléséhez a 
fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: 

 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fı alatti 

és körjegyzıséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2. pontja szerint 
felmentéssel rendelkezik. 

II.  A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2012. évben 
ilyen jogcímen 6500 ezer forint összegő bevételt tervez. 

III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 19833 ezer forint 
összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 

IV.  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra nem 
kötelezett. 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
50.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 
 
 
                  Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
                  Határidı:értelemszerően 
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A második napirendi pont tárgyalása: 

 
2./ Kerekegyháza Várossal körjegyzıség létrehozása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
    (Elıterjesztés a jegyzıkönyv 2.sz. melléklete)            
 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy ismételten szeretné 
kezdeményezni Kerekegyháza város Önkormányzatának Képviselı-testületénél                    
körjegyzıség létrehozását.. 
 Kéri a testületet, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselı-testületénél 
írásban kezdeményezhesse a körjegyzıségi megállapodás megkötését. 

 
 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
8/2012. (IV. 24.)  határozat 
Kerekegyháza Várossal körjegyzıség létrehozása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı- testülete úgy dönt, hogy 
a kölcsönös elınyök alapján – egyetértése esetén – Kerekegyháza Várossal 
körjegyzıség létrehozását kezdeményezi.  
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az igazgatási társulással kapcsolatban 
írásban kezdeményezze Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselı- 
testületénél a csatlakozási szándékot. 

 
  Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 

  Határidı: értelemszerően 
 
 
A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./”Kék-víz” Észak- Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu 
Önerı Alap pályázat benyújtása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 3.sz. melléklete) 
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Tóth Ferenc polgármester  tájékoztatja  a testületet az írásos elıterjesztés alapján 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
8/A/2012. (IV. 24.)  határozat 
„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu 
Önerı Alap pályázat benyújtása 
 
 
 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 53/2011. 
(XII. 09.)  számú „KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelő „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun 
Megyei Ivóvízminıség-javító programhoz kapcsolódó Eu Önerı Alap pályázathoz 
szükséges saját erı biztosítása” tárgyú határozat mellékletét képezı nyilatkozatot 
hatályon kívül helyezi.  
 

2. Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselı-testülete a „Kék-víz” Észak-Bács-
Kiskun Megyei Ivóvízminıség-javító az Önkormányzati Társulás által önerı 
támogatás céljából benyújtandó az önkormányzatok és társulásaik európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjérıl szól 
6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert a 
határozat mellékletét képezı nyilatkozat aláírására.  
 
 
 

Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Tóth Ferenc polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 
polgármester az ülést 13 óra 37 perckor bezárta.  

 
 

Kmft. 
 
 Tóth Ferenc                                                                                           Lırincz Edit  
     polgármester                                                                                                jegyzı 
 
 


