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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
 
4. /2011. 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én 
(pénteken) 13: 00 órakor tartott rendkívüli  ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester                          

 Hegedős Lászlóné képviselı 
 Fehér István képviselı 
 Kecskeméti Zoltán képviselı  (3 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 4 fıvel megkezdi munkáját. 
A polgármester az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 
 
 
Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 
 
 
Az ülés napirendje: 
 
 
1./ Lajosmizse Várossal körjegyzıség létrehozása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
 
2./ Egyéb 
                    
 
 

Az elsı napirendi pont tárgyalása: 

1./ Lajosmizse Várossal körjegyzıség létrehozása 
     Elıadó: Tóth Ferenc polgármester 
                
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a  képviselı-testületet , hogy Kerekegyháza város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 58/2011.(III.30.) sz. határozatában úgy döntött, hogy 
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nem kíván körjegyzıséget létrehozni Kunbaracs községgel. Továbbá kéri a testületet, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testületénél írásban kezdeményezhesse a 
körjegyzıségi megállapodás megkötését. 

 
 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
12/2011. (IV.01.)  határozat 
Lajosmizse 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 – Lajosmizse Várossal 
körjegyzıség létrehozását kezdeményezi.  
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az igazgatási társulással kapcsolatban 
írásban kezdeményezze Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı- 
testületénél a csatlakozási szándékot. 

 
  Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 

  Határidı: 2012.január 1. 
 
Egyéb 
 

I.  Éven belüli fejlesztési célú hitelfelvételrıl döntés 
Elıadó:Tóth Ferenc polgármester 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv 1. sz. melléklete) 

 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja  a testületet, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetébıl elnyert pályázati támogatással megvalósuló erdei iskola céljára fedett 
közösségi hely megépítésére éven belüli fejlesztési célú hitelt szeretne felvenni az 
önkormányzat az OTP Bank Nyrt-tıl. 
 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
13/2011. (IV.01.)  határozat 
Éven belüli fejlesztési célú hitelfelvételrıl döntés 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı- testülete úgy  dönt, hogy 
az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében 
térség közösségi helyeinek fejlesztésére (erdei iskola céljára fedett közösségi 
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hely kialakítása) sikeres pályázatának megvalósítására 1.974 490 Ft. éven 
belüli fejlesztési célú hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-t ıl. 
 
2./ A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a visszafizetés 
határideje a pályázati támogatás összegének számlára történı érkezése, de 
legkésıbb 2012. április 30. napjáig a hitel összegét visszafizeti. 
  
3./ ./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı- testülete úgy dönt, 
hogy a 1007525 azonosító számú Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
pályázatán nyert 1974.490 Ft. támogatás bevételét engedményezi az OTP Bank 
Nyrt. részére a megelılegezési hitel rendezésére.  
 
4./A képviselı-testület a hitel biztosítékaként felajánlja a 
133/9,133/20,133/27,133/28,133/29,133/30,133/31,133/32,133/33,6,036/8,98 
hrsz-ú ingatlanokat. 
 
 
5./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a    
pénzintézeti hitel felvételével kapcsolatos eljárásra. 
 

  Felelıs: Tóth Ferenc polgármester, Lırincz Edit jegyzı 
  Határidı: értelemszerően 
 
 

II.  Rövidlejáratú folyószámlahitel felvétele az OTP Bank Rt-tıl 
            Elıadó:Tóth Ferenc polgármester 
          ( Elıterjesztés a jegyzıkönyv 2.sz. melléklete) 
 
Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet a rövidlejáratú folyószámlahitel 
felvételérıl, amely hitel az önkormányzat  folyamatos mőködésének biztosítása érdekében 
szükséges. 

 
      Kunbaracs község önkormányzatának képviselı-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú  
szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
14/2011. (IV. 01.) határozat 
Rövidlejáratú folyószámlahitel felvétele az OTP Bank Rt.-tıl 
  

H a t á r o z a t 
 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzat folyamatos mőködésének biztosítása érdekében az éves 
költségvetési rendeletében tervezett és jóváhagyott hitelkeretébıl 4500 
e. Ft. rövid lejáratú hitel felvételrıl dönt az OTP Bank Rt.-tıl 2011. 
május 15-tıl-2012. május 14-i lejáratig. 
 
2./ Hitelfelvétel jogi biztosítékául a költségvetésen túl az adóbeszedési 
számláknak a hitelt folyósító bank részére történı engedélyezésérıl 
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dönt, valamint az alábbi helyrajzi számú tulajdonában álló ingatlanokat 
jelöli meg (egy telek 1540 m2): 
 

133/9 133/28 133/31 
133/20 133/29 133/32 
133/27 133/30 133/33. 

Értéke: 6 736 000,-Ft (486,-Ft/m2). 
 
- Kunbaracs, Kölcsey u. 3/a. számú szolgálati lakás (ikergarzon) 100 

m2 alapterülettel, értéke: 6 000 000,-Ft.   (6 hrsz, 1649 m2 telekkel) 
- Kunbaracs, Kákás 186/a. számú tanyás ingatlan: 
      Értéke: 2 000 000,-Ft.                                (036/8 hrsz, 5754 m2) 
 
-    Kunbaracs Kölcsey u.4/A szám alatti szolgálati lakás 65 m2  
      alapterülettel   
        értéke: 8 000 000,-Ft.   (98 hrsz,1937 m2 telekkel ) 

 
3./ A Képviselı-testület engedélyezi, hogy az OTP Bank Rt. BKKM-i 
igazgatósága az általa folyósítandó hitelkerettel kapcsolatban, az 
önkormányzat  tulajdonában álló 9 építési telekre és a Kölcsey u. 3/a. 
szám alatti  szolgálati lakásra  a  Kákás 186/a tanyás ingatlanra és a 
Kölcsey u.4/A sz. alatti szolgálati lakásra elidegenítési és terhelési 
tilalmat és a biztosítására szolgáló jelzálogot az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyeztesse. 

 
4./ A Képviselı-testület engedményezi, hogy az OTP Bank Rt. BKKM-
i Igazgatósága részére az önkormányzati számlák megterhelését a 
hitelkeret és költségei, valamint kamatai erejéig: 
- helyi adószámla 
- állami hozzájárulás számla. 
 
5./ A Képviselı-testület nyilatkozik továbbá, hogy Kunbaracs Község 
Önkormányzatának más pénzintézetnél hitel vagy egyéb tartozása 
nincs. 
6./ A képviselı-testület nyilatkozik az Ötv. 88.§-a értelmében, hogy 
hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá. 
 
7./ A Képviselı-testület nyilatkozik, hogy a BÁCSVÍZ Rt. (6000 
Kecskemét, Izsáki út 13.) 0,15%-os részvénytulajdonával rendelkezik. 
 
8./ A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel 
összegét 2012. május 14. napjáig visszafizeti. 
 
9./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzintézeti 
hitel felvételével kapcsolatos eljárásra. 
 

                                        Felelıs: Tóth Ferenc polgármester 
    Határidı: értelemszerően 
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Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 
polgármester az ülést 13 óra 34 perckor bezárta.  

 
 

Kmft. 
 
 Tóth Ferenc                                                                                           Lırincz Edit  
     polgármester                                                                                                jegyzı 
 
 


