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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

6. /2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 

(szerdán) 16: 00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Hegedűs Lászlóné képviselő 

  Kecskeméti   Zoltán képviselő 

  Kigyósi Krisztián képviselő ( 3 fő képviselő) 

                                    

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Tolnai Irén pénzügyi előadó 

                                                          Lőrincz Edit jegyző 

       

      

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. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

1./ Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    

2./Közös önkormányzati hivatal létrehozásának feltételei  

     Előadó: Lőrincz Edit jegyző 

 

3./Kezdeményezés közös önkormányzati hivatal létrehozására 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

4./Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi pályázati 

fordulóhoz való csatlakozás 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

5./ ÖNHIKI támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntés 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

6./ Egyéb 
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Az első napirendi pont tárgyalása:  
 

1./ Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához 

                  Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

       (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

22/2012. (X. 24.) határozat 

Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta Tóth Ferenc polgármester              

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a határozat-tervezet mellékletét képező megállapodást elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 
 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ ./ Közös önkormányzati hivatal létrehozásának feltételei 

        Előadó: Lőrincz Edit jegyző 

       (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúlag  az alábbi határozatot hozza: 
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23/2012. (X. 24.) határozat 

 közös önkormányzati hivatal létrehozásának megkezdéséről  

                  HATÁROZAT  

1. Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos konkrét tervező, döntés előkészítő 

feladatok irányításával, a végrehajtási feladatok koordinálásával, a hatáskörébe tartozó 

döntések meghozatalával, a konkrét teendőkkel kapcsolatos intézkedések számbavételével. 

2. Utasítja a polgármestert ,hogy a jegyző  bevonásával tegye meg mindazon előkészítő 

intézkedéseket, melyek a feladatok, a vagyon , a köztisztviselők zavartalan átadásának 

előkészítése érdekében szükségesek ( személyi anyagok, vagyon és eszköz leltárak, 

irattárak,nyilvántartások, stb. rendezése, pótlása) 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester, Lőrincz Edit jegyző 

Határidő: 2012. november 30. 

 

 

 

A  harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./Kezdeményezés közös önkormányzati hivatal létrehozására 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Továbbá elmondja, hogy önkormányzatunk Kecskemét, Kerekegyháza és Ladánybene 

települések közül választhat. 

A ladánybenei  székhelyű  közös önkormányzati hivatalhoz Fülöpháza község polgármestere  

is szóban jelezte csatlakozási szándékát. 

 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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24/2012. (X. 24.) határozat 

Kezdeményezés közös önkormányzati hivatal létrehozására  

                  HATÁROZAT  

1. Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete, kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései szerinti időtartamon belül, közös 

önkormányzati hivatalt kíván létrehozni, Ladánybene település székhellyel, Kunbaracs, 

Fülöpháza önkormányzatok együttműködésével. 

2. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármestert a 

közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás előkészítésére vonatkozó 

tárgyalások lefolytatására, a megállapodás-tervezet elkészítéséhez szükséges mértékű 

kötelezettségek vállalására, a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett. 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 

 

4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi pályázati 

fordulóhoz való csatlakozás 

             Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

            (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

25/2012. (X. 24.) határozat 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

  

HHAATTÁÁRROOZZAATT  

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy, csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

Elfogadja az Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeit és az abban foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

A szükséges költségvetési fedezetet biztosítja. 

Felelős:    Tóth Ferenc 

Határidő: értelemszerűen 
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Az ötödik napirendi pont tárgyalása: 

 

5./ ÖNHIKI támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntés 

      

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Továbbá elmondja, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt vált szükségessé az 

ÖNHIKI III. ütemére történő pályázat beadása. A Lestár Péter Egységes Középiskola, 

Szakiskola és Óvoda Kunbaracsi Tagintézménye vonatkozásában 11.676.000,-Ft  követelés 

áll fenn. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

26/2012 (10. 24.) határozat  

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. 

pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására. 

 

2. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a 

fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

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

és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2. pontja szerint 

felmentéssel rendelkezik. 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 6200 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 12 239 ezer 

forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 

kötelezett. 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

50.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 

kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:értelemszerűen 
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A hatodik napirendi pont tárgyalása: 

 

6./ Egyéb 

I. Éven belüli fejlesztési célú hitelfelvételről döntés 

 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

27/2012. (X.24.)  határozat 

Éven belüli fejlesztési célú hitelfelvételről döntés 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER keretében 

térség közösségi helyeinek fejlesztésére (díszkert részleges kialakítása 

csobogóval,pihenőpadokkal) sikeres pályázatának megvalósítására 5.321 742 

Ft. éven belüli fejlesztési célú hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. 

 

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a visszafizetés 

határideje a pályázati támogatás összegének számlára történő érkezése, de 

legkésőbb 2013. június 30. napjáig a hitel összegét visszafizeti. 

  

3./ ./ Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, 

hogy a 2076846223 azonosító számú Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal pályázatán nyert 5.321 742 Ft. támogatás bevételét engedményezi az 

OTP Bank Nyrt. részére a megelőlegezési hitel rendezésére.  

 

4./A képviselő-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 képviselő-testület vállalja, hogy a hitel tőke és járulékait a hitel 

futamideje alatt költségvetésébe betervezi. 

 

 

6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a    

pénzintézeti hitel felvételével kapcsolatos eljárásra. 

 

  Felelős: Tóth Ferenc polgármester, Lőrincz Edit jegyző 

  Határidő: értelemszerűen 
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II. Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012 I. félévi  tevékenységéről 

 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 

  28/2012. (X. 24.) határozat 

 Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012 I. félévi  tevékenységéről 

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Ferenc 

polgármester 5/2012. sz. beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő- testület elfogadja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. I. félévi 

tevékenységéről készített szakmai beszámolót. 

 

Felelős:    Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

III. LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével támogatás igénybevételéről 

döntés 

 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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29. /2012. (X. 24.)  határozat 

LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével támogatás igénybevételéről döntés 

                                                              

 

HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ( jogcímkód: 6.352.01.01) falumegújításra és 

fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével (ravatalozó felújítása 

0187/11 hrsz) pályázatot nyújt be. 

A projekt költsége (Ft):           13368390  

ebből EMVA támogatás(Ft)    10853063 

A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 2.515.327 Ft. önerőt a 

költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:     2012. XI.30. 

 

 

 

 

 

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

polgármester az ülést 18.16 perckor bezárta.  

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 


