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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

1. /2014. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án 

(csütörtök) 13: 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 

               Lázár Tamás 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 4 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

 

 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

 

 

Az ülés napirendje: 

1./ Rendezési terv tárgyalása 

     Előadó: Rédeiné Bondor Klára okleveles építészmérnök 

2./ A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                   Tolnai Irén pénzügyi előadó 

3./Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

4./Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

     Előadó: Lőrincz Edit jegyző HVI vezető 

5./Egyéb 

                    

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Rendezési terv tárgyalása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Rédeiné Bondor Klára okleveles építészmérnök 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 
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Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Rédeiné Bondor Klára építészmérnök ismerteti a településrendezési koncepció aktualizálására 

és a településrendezési terv elkészítésére vonatkozó árajánlatát. Továbbá elmondja, hogy 

amennyiben márciusra   elkészül az önkormányzat a koncepcióval május végére a főépítész 

elé kerülhet a településrendezési terv. 

Lázár Tamás alpolgármester kérdezi, hogy mit jelent a partnerségi kör? 

Rédeiné Bondor Klára válaszában elmondja, hogy a partnerek a feltételrendszerek 

kialakításában vesznek részt, továbbá nyomatékosan felhívja a figyelmet a helyi részvételre 

 a  koncepció megalkotása során. 

Tóth Ferenc polgármester a külterületi beépítési kötelezettségről érdeklődik. 

Rédeiné Bondor Klára tájékoztatja, hogy 4% külterületen a beépítési kötelezettség. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

1./2014. (II.13) határozat 

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök tervezésének és módosításának partnerségi egyeztetési 

szabályairól  
 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Eljr.) 29.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési 

koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök 

tervezésének partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza meg: 

 

1. A partnerek köre: A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, 

és a településrendezési eszközök  Eljr. szerinti tervezési, egyeztetési és elfogadási eljárásaiban 

a partnerségi egyeztetés résztvevői (továbbiakban: partnerek): 

 

településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia eljárásaiban: 

országgyűlési képviselő 

önkormányzati képviselők 

oktatási intézmények vezetői 

egészségügyi intézmények vezetői 

 Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 

 Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 

 történelmi egyházak 

 Közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-és csatorna-, hírközlési szolgáltatók) 

 Tömegközlekedési közszolgáltató (volán) 

 

 

 Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub  
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 Kunbaracs Községért Alapítvány 

  Kunbaracsi Polgárőr Egyesület 

 Kunbaracsi Boróka Alapítvány 

 Kunbaracsi Kulturális Egyesület 

 

településrendezési eszközök egyeztetési eljárásaiban: 

teljes eljárásban: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 

   Közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-és csatorna-, hírközlési 

szolgáltatók) 

egyszerűsített eljárásban: Közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-és csatorna-, hírközlési 

szolgáltatók 

tárgyalásos eljárásban: az Eljr. 32. § (6) a) és b) pont szerinti esetekben a teljes eljárás 

szerinti partnerek 

az Eljr. 32. §(6) c.) és d) pont szerinti esetekben partnereket nem szükséges bevonni 

 

Amennyiben a szakmai kérdés megítélésében ezt a polgármester szükségesnek látja, úgy a 

partnerek körét az egyes eljárásokban bővítheti. 

 

2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze: Az Eljr. szerinti eljárási szakaszokban a 

partnereket először írásban keresi meg a polgármester, míg a további szakaszokban a 

partnereket elektronikusan vagy levélben  értesíti a tervezetek honlapon való elérhetőségéről 

és a szükséges véleménykérésről.  

 

3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása, 

elfogadásának vagy el nem fogadásának módja, nyilvántartása 

 

A településrendezési eszközök teljes és egyszerűsített eljárásaiban a bevont partnerek 

megadott határidőben benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselő testületi döntés 

előkészítésére vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselő 

testületi előterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni. 

 

A településfejlesztési koncepció eljárásában az előzetes tájékoztatási szakaszban és koncepció 

tervezet véleményezési szakaszában a bevont partnerek megadott határidőben benyújtott 

írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselő testületi döntés előkészítésére vonatkozó 

ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselő testületi előterjesztésben 

vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni. 

 

Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek megadott határidőben 

benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselő testületi döntés előkészítésére 

vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselő testületi 

előterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni. 

 

4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és 

településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések 

A tervek Eljr. szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot, valamint az 

egyes eljárási szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek hozzáférését a község honlapján kell 

biztosítani. 
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5. Nyilvánosság: A településrendezési eszközök teljes eljárásában az Eljr. szerinti 

véleményezési szakaszban a partnerek megkeresésével egyidejűleg és azonos határidőben a 

község lakosságának véleményezési lehetőséget szükséges biztosítani a www.kunbaracs.hu 

honlapon keresztül. Az erről szóló felhívást a honlapon kell közölni és a Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni. Az így beérkezett véleményeket a partnerek 

véleményeivel azonos módon kell feldolgozni. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Tóth Ferenc  polgármester 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Tolnai Irén pénzügyi előadó 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. 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 rendeletet alkotja: 

 

(Az 1/2014.(II  ) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv. 2. sz. mellékletében található) 

 

Tóth Ferenc polgármester  elmondja, hogy Kunbaracs Község Önkormányzata a Ladánybenei 

Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségére vonatkozó költségvetést 

határozattal fogadja el. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

2 /2014. (III. 04.) határozat 

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi kirendeltségére vonatkozó  

 2014. évi költségvetés elfogadásáról 

 

HATÁROZAT  

 Kunbaracs Község Önkormányzat képviselő-testülete a Ladánybenei Közös Önkormányzati 

Hivatal Kunbaracsi Kirendeltségére vonatkozó, Ladánybene Község Önkormányzatának 

2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendeletének a Ladánybenei 

Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező –részét 

elfogadja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal" 

 

 

http://www.kunbaracs.hu/
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A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)  

 

3 /2014. (II. 13.) határozat 

2014. évi munkaterv  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az SZMSZ 9-10. §-ai alapján a 

2014. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

 

1./ ülés: 2014.február 13. 13.00. 

1./2014. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 

2./  Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 

3./Rendezési terv tárgyalása 

4./Helyi választási Bizottság tagjainak megválasztása 

5./Egyéb 

 

2./ ülés: 2014. március 27. 15: 00. 
1./Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

2./ Kunbaracsi Óvoda óvodai beiratkozási időszakának kijelölése, továbbá a nyári szünidő 

     időtartamának meghatározása 

 

FALUGYŰLÉS 2013. március 20. 17:00 

 

3./ ülés: 2014.április 17. 15: 00. 

1./ Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása 

2./ Pályázatok benyújtása 

3./Falunap (Majális) programjának megbeszélése (Május 2. Majális) 

 

4./ ülés: 2014. május 22. 15: 00.  

1./ A civil szervezetek pénzügyi beszámolója az elmúlt évről 

2./Beszámoló a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról 

5./ ülés: 2014. június 20. 15: 00. 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2./ Beszámoló az óvoda 2013/2014-es nevelési évéről 
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3./ Pályázatok elbírálása a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

 

6./ ülés: 2014.szeptember 11. 15: 00. 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

2./ Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről 

3./ Tájékoztató Kunbaracs község közrend és közbiztonsági helyzetéről 

4./ Hagyományőrző  Szüreti  Felvonulás  (Szeptember 20.) 

7./ ülés: 2014.október 

1./ Alakuló ülés 

8./ ülés: 2014.november 20. 15: 00./közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi 

ülés/ 

1./ Beszámoló az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról. 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi munkájáról, a 2015. évi tervekről. 

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

4./ Egyéb tájékoztatók. 

5./Az Izsák-Kom Kft. beszámolója 

 

9. /ülés:2014.december 11.15:00 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 

4./Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

     Előadó: Lőrincz Edit HVI vezető 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

4/2014. (II. 13.) 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: 
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1./Vörös László 6043 Kunbaracs Zrínyi Miklós u.13. 

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

3./Horváth Tibor 6043 Kunbaracs Dózsa György u. 6 

4./Sági Márk 6043 Kunbaracs József Attila u. 6. 

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

 

Póttagok: 

1./Magyar Istvánné 6043 Kunbaracs, Dózsa György utca 18. 

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

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: értelemszerűen 

 

Egyéb 

I. Óvoda épület felújítására pályázat benyújtása 

 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. 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: 

 

5/2014. (II. 13.) határozat 

 

Óvoda épület felújítására pályázat benyújtása 

                                H A T Á R O Z A T  

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. 

(I.31.) BM. rendelet alapján a  kötelező önkormányzati feladatot ellátó Kunbaracsi Óvoda épület 

fejlesztésére, felújítására pályázatot nyújt be  (fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, hőszigetelés, 

festés) 

 

2. A felújításra igényelt támogatás összesen: 20 034278- Ft. 

    A minimálisan vállalandó önerő összege:    2.226.031-Ft.  

   A beruházás összköltsége:                          22.260309,-Ft. 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a minimálisan vállalandó önerő összegét a 2014. évi 

költségvetésében biztosítja. 

4./A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ingatlanra vonatkozó elidegenítési 

és terhelési tilalomról szóló nyilatkozatot aláírja. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2014.február 13. 

 

II. HACS tagság fenntartása 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. 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: 

 

6/2014. (II. 13.) határozat 

HACS tagság fenntartása 

                                H A T Á R O Z A T  

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Homokhátság Fejlődéséért 

Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként Kunbaracs Község Önkormányzata előzetes csatlakozási 

szándékkal részt kíván venni a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. 

közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 

Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:értelemszerűen 

 

III. A Humán Szolgáltató Központ, és a Kerekegyházi Bóbita Óvoda alapító okiratának 

módosítása 
 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) 

 

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

 

 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

 

7/2014. (II. 13.) határozat 

Humán Szolgáltató Központ alapító okiratának jóváhagyásáról 
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                                H A T Á R O Z A T  

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Humán Szolgáltató  Központ 

alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztéssel, annak jóváhagyását javasolja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

8/2014. (II. 13.) határozat 

Kerekegyházi Bóbita  Óvoda  alapító  okiratának jóváhagyásáról 

                                H A T Á R O Z A T  

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 

alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztéssel, annak jóváhagyását javasolja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

IV. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabály módosításáról 
 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. 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: 

 

9/2014. (II. 13.) határozat 

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabály módosításáról 

                                H A T Á R O Z A T  

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Aranyhomok 

Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztéssel, annak 

jóváhagyását javasolja. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: értelemszerűen 

V. A 0193/4 hrsz. önkormányzati terület értékesítése 

 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete) 

 

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

Hegedűs Lászlóné képviselő asszony bejelenti személyes érintettségét, ezért nem szavaz. 

 
Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

10/2014. (II.13.) határozat 

A 0193/4 hrsz. önkormányzati terület értékesítése 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Hegedűs László Dániel (6043 Kunbaracs, Dózsa Gy. u. 30.) sz. alatti lakos részére az 

önkormányzat tulajdonát képező 0193/4 hrsz. területet (5713 m
2
) 50.000 Ft azaz 

ötvenezer forint összegben értékesíti .  

           Az értékesítéssel kapcsolatos hatósági eljárás (földkimérés) a vevőt terheli. 

           A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést  

           aláírja. 

           Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

           Határidő: értelemszerűen 

 

 

VI. A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló  4/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

    Előadó:Lőrincz Edit jegyző 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete) 

 

Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján.. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

(Az 2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletében található) 
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Mivel az ülésnek több napirendje, bejelentése, kérdése és hozzászólása nem volt a 

polgármester az ülést 14.47. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 


