
 1 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

4./2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 13-án 

(hétfő) 17:00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Hegedűs Lászlóné képviselő 

  Kigyósi Krisztián képviselő 

                          Sági Márk képviselő  

  Vörös László Ferenc képviselő ( 4 fő képviselő) 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Lőrincz Edit jegyző 

                                                         Nyikos Gergely László alpolgármester 

                 

                                                           

      

Tóth Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a képviselők több mint fele jelen van, így a 

testület 5 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

 

Tóth  Ferenc  polgármester  a 2015. április  13-i képviselő-testületi ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Kigyósi Krisztián képviselőket javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

19 /2015. (IV.13.) határozat 

jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 13-i ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Kigyósi Krisztián képviselőket választja 

meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Tóth Ferenc polgármester javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

 

1./…/2015. (IV….) önkormányzati rendelet-tervezet Kunbaracs Község Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

          Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                        Lőrincz Edit jegyző 

                           

     

     2./ Egyéb 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./…/2015. (IV….) önkormányzati rendelet-tervezet Kunbaracs Község Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

          Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                        Lőrincz Edit jegyző 

                           

  (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

 

Tóth Ferenc polgármester és Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az 

írásos előterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

( Kunbaracs Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található.) 

 

2. Egyéb 

I../ Új tanyagondnoki gépjármű beszerzése 

  Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)  

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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20. /2015. (IV. 13.)  határozat 

új tanyagondnoki gépjármű beszerzése 

                                                                    HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 21/2015.MvM 

rendelet alapján-az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 

támogatásokra kiírt pályázat alapján a már meglévő tanyagondnoki szolgálat magasabb szintű 

végzése, fejlesztése érdekében pályázatot nyújt be új tanyagondnoki gépjármű beszerzésére. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

II. Településfejlesztési Koncepció 

     Előadó: Sági Márk elnök 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Sági Márk a Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottsági 

tagok a 2015. április 8-i ülésükön aktualizálták a településfejlesztési koncepciót, a rendezési 

terv mihamarabbi folytatása érdekében. Továbbá kéri, hogy május hónapban a tervezőnő által 

véglegesített koncepció kerüljön a képviselő-testület elé. 

 

 

Kigyósi Krisztián és Sági Márk képviselők jelzik, hogy a rágcsálók (patkányok) 

nagymértékben felszaporodtak a községben, ezért szükségessé vált az irtásuk. Kérik a jegyzőt, 

hogy lakossági  felhívást  tegyen közzé a patkányok elszaporodásának megelőzése érdekében. 

Hegedűs Lászlóné képviselő tájékoztatja a testületet, hogy a hagyományoknak megfelelően 

május 1-én majális lesz a sportpályán. A tervezett program: főzőverseny, a ladánybenei 10 

éves Pannóniás Baráti Kör  bemutatója , kutyás bemutató stb. 

 

     
 

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

polgármester az ülést 18.15. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

  

 

 

     Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


