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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

5. /2014. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én 

(hétfő) 14: 00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Fehér István képviselő                          

  Hegedűs Lászlóné képviselő 

  Kecskeméti Zoltán képviselő 

                          Kigyósi Krisztián képviselő (4 fő képviselő) 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  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 5 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

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./Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

     Előadó: Lőrincz Edit jegyző 

                     

2./ Egyéb 

 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

     Előadó: Lőrincz Edit jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 
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Továbbá elmondja, hogy a HVB három ( az egy szavazókörrel rendelkező településen öt) 

tagból áll. Tagjait, valamint legalább két póttagot a képviselő-testület választja legkésőbb 

2014. augusztus 31-ig. 

Tagjaira a HVI vezetője tesz indítványt, melyhez módosítás nem nyújtható be. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

28/2014. (VIII. 25.) határozat 

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

                                H A T Á R O Z A T  

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23.§.ában biztosított jogkörében eljárva Kunbaracs községben működő helyi 

választási bizottságát az alábbiak szerint választja meg: 

1./Altné Lantos Odett 6043 Kunbaracs, Dózsa György utca 34. 

2./Horváth Krisztina 6043 Kunbaracs, Kossuth Lajos u.41. 

3./ Némethné Pergel Ilona 6043 Kunbaracs Damjanich u. 2. 

4./ Mizsei Ferenc Pálné 6043 Kunbaracs, Kölcsey u.9. 

5./Gyenesné Lázár Etelka 6043 Kunbaracs, József Attila u. 5. 

 

Póttagok: 

1./Németh István Andrásné 6043 Kunbaracs, Kölcsey Ferenc u. 10. 

2./Lázár Istvánné 6043 Kunbaracs, Kölcsey Ferenc u. 11. 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2.Egyéb 

 

I. 

Kinevezés támogatása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

 

 

 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

29. /2014. (VIII. 25.)  határozat 

kinevezés támogatása 

                                                                    HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kerti István 

r. alezredes, rendőrségi tanácsos kinevezését a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, 

Kecskeméti Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába támogatja. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

II. 

Támogatási igény iránti kérelem benyújtásáról döntés 

Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

 

 

 

 

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

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

30. /2014. (VIII. 25.)  határozat 

támogatási igény iránti kérelem benyújtásáról döntés 

                                                                    HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megyei 

önkormányzati tartalék és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

2014. évi kiegészítő támogatásáról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján igényelhető 

támogatásra pályázatot nyújt be.  

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
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III. 

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről szóló 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 

új rendelet elfogadása 

 

Előadó: Lőrincz Edit jegyző 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

 

 

 

 

 

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: 

 

(A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 6/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. 

mellékletében található.) 

 

 

 

 

 

 

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

polgármester az ülést 14.48. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

  

 

 

     Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


