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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

1. /2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én 

(csütörtök) 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. 

Tájékoztatja a testületet, hogy a módosított SZMSZ rendelkezései szerint minden ülésen két 

fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választ a testület. 

A  polgármester  a 2015. január 29-i üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László 

Ferenc és Sági Márk képviselőket javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

1 /2015. (I. 29.) határozat 

jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január 29-i ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és Sági Márk képviselőket választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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A 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./ Rendezési terv tárgyalása 

     Előadó: Rédeiné Bondor Klára okleveles építészmérnök 

2./ Tájékoztatás az „ Egészségkert” programról 

     Előadó: Sipos Sándor projektvezető 

                    

3./Egyéb 

                    

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Rendezési terv tárgyalása 

     Előadó: Rédeiné Bondor Klára okleveles építészmérnök 

                    

                     

 

Rédeiné Bondor Klára tájékoztatja a képviselő-testületet a rendezési terv készítésének 

folyamatáról, a településrendezési tervet a 314/2012-es kormányrendelet jelkulcsával és az 

abban foglalt tartalmi követelmények szerint kell elkészíteni. 

Továbbá elmondja, hogy a bekövetkezett jogszabályi változások ismeretében megfontolandó 

kérdés, hogy kell-e most új TRT-t készíttetni, tekintettel arra, hogy a jelenlegi „illeszkedési 

szabály” alapján történő engedélyeztetés még mindig kedvezőbb a településnek, mint 

jóváhagyni egy olyan TRT-t, ami teljesen lehetetlenné tesz mindenféle fejlesztést hosszú 

távon, mivel szinte az egész falu erdőövezet.  

Vörös László Ferenc képviselő kérdezi az erdőövezet okát?  

Rédeiné Bondor Klára válaszában elmondja, hogy a rendezési tervet úgy kell elkészíteni, 

hogy az OTRT 6.§ (2) bekezdésében foglaltak teljesüljenek, ez  magyarra  fordítva  azt 

jelenti, hogy az igazgatási területet gyakorlatilag lefedő erdőgazdálkodási térség övezetét 

75%-ban  erdő övezetbe kell sorolni. .Ez azért veszélyes, mert később, ha ez változik akkor 

sem lehet visszasorolni mezőgazdasági területbe, mert az igazgatási terület összesített 

biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet. 

Sági Márk és Vörös László Ferenc képviselők kérdezik, hogy a rendezési terv miért nem 

készült el a tavalyi évben? 

Rédeiné Bondor Klára válaszában elmondja, hogy a szaktervezőkre (utas, közműves, 

környezetvédő)   nagyon  hosszú  időt kell várni, másrészről magánéleti okok miatt is csúszott 

a munkája, mert az édesanyját ápolta, most hunyt el nem régen. 

Sági  Márk  képviselő  elmondja ,hogy az önkormányzati választási kampányban  Ő személy 

szerint  megigérte a választóinak, hogy ha bekerül a képviselő-testületbe, azon fog dolgozni, 

hogy a rendezési terv minél hamarabb elkészüljön, mert a terv hiánya miatt a község 

pályázatoktól eshet el. 

Hegedűs Lászlóné és  Kigyósi Krisztián képviselők is a rendezési terv mihamarabbi 

befejezését sürgetik, mert véleményük szerint a terv hiányában  nem   indulhatunk a  hazai 

 és unius pályázatokon. 
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 Rédeiné Bondor Klára tájékoztatja a testületet, hogy a településrendezési koncepció 

aktualizálására és a településrendezési terv elkészítésére vonatkozó árajánlatát aktualizálni 

fogja, továbbá elmondja, hogy a koncepció készítésében a helyi részvétel nagyon fontos, a 

prioritásokat helyben kell meghatározni, amennyiben elkészül az önkormányzat a 

koncepcióval a terv készítését folytatni lehet.  

Tóth Ferenc polgármester a jelenlegi külterületi beépítési kötelezettségről érdeklődik. 

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

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a  testületet , hogy a márciusi ülésen- az előzetesen 

benyújtott javaslat alapján- döntünk a településfejlesztési bizottság létrehozásáról 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ Tájékoztatás az „Egészségkert” programról 

     Előadó: Sipos Sándor projektvezető 

                    

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

Sipos Sándor projektvezető tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Kunbaracson –többek között- a kiskerti gazdálkodásra alkalmas növényekből álló kertek 

kialakítását és művelését, az önfenntartást célzó kiskertkultúra visszahonosítását tervezik. 

 

Hegedűs Lászlóné képviselő tájékoztatja a testületet, hogy a közfoglalkoztatási startmunka 

keretében közösségi egészségkert kialakítására pályáztak, amely mintaként szolgálna a 

településen élők számára. Olyan cserjéket szeretnének ültetni, amelyek a település 

adottságainak legjobban megfelelnek,,kökényt, galagonyát,homoktövist. 

A programban 8 ember foglalkoztatása valósulna meg 8 hónapon keresztül. Veteményes kert 

kialakítását is tervezik meglévő önkormányzati ingatlanon, ahol a foglalkoztatottak a 

gyakorlatban is elsajátíthatják a zöldségtermesztés tudományát. 

 

Vörös László Ferenc képviselő továbbá  elmondja, hogy kisterületen őshonos gyümölcsfák 

telepítését is szeretnék megvalósítani.. A gyógynövények, őshonos gyümölcsök  termesztését 

gyűjtését és feldolgozását(teák, aszalványok,lekvárok) hosszútávon tervezik,elsősorban a 

helyi igények kielégítése a cél,de kapacitás bővülés esetén szeretnék kihasználni a piaci 

lehetőségeket is. 

 

 

Egyéb 

I../Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)  

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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2 /2015. (I. 29.) határozat 

2015. évi munkaterv  

H a t á r o z a t   

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

2015. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

 

1./ülés:2015.január 29. 17.00 

1./ Rendezési terv tárgyalása 

2./Tájékoztatás az „Egészségkert” programról 

3./ Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 

4./Egyéb 

 

2./ ülés : 2015.február 25. 17.00. 

1./2015. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása 

2./ Pályázat kiírása a temető üzemeltetésére 

3.Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2014. évi tevékenységéről 

 

3./ ülés: 2015. március 26. 17: 00. 
1./Pályázati kiírás a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 

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

     időtartamának meghatározása 

 

4./ ülés:2015. április 16. 17: 00. 

1./ Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadása 

2./ Pályázatok benyújtása 

3./Falunap (Majális) programjának megbeszélése  

 

FALUGYŰLÉS 2015. április 27. 16:00 

 

5./ ülés: 2015. május 21. 17: 00.  

1./ A civil szervezetek tájékoztatója az elmúlt évről 

2./Beszámoló a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról 

3./Humán Szolgáltató beszámolója a 2014.évi tevékenységéről településünkön 

 

6./ ülés: 2015. június 18. 17: 00. 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2./ Beszámoló az óvoda 2014/2015-ös nevelési évéről 

3./ Pályázatok elbírálása a Kunbaracsi Óvoda vezetői állásának betöltésére 
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7./ ülés: 2015. szeptember 10. 17: 00. 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

2./ Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről 

3./ Hagyományőrző Szüreti Felvonulás   

8./ ülés: 2015.október 15. 17.00. 

1./ Tájékoztató Kunbaracs község közrend és közbiztonsági helyzetéről 

 

9./ülés: 2015.november 19. 17: 00./közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés/ 

1./ Beszámoló az önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról. 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi munkájáról, a 2016. évi tervekről. 

3./ Egyéb tájékoztatók. 

4./ Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. beszámolója 

 

10. /ülés:2015.december 10.17:00 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata. 

 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

II. Polgármester költségtérítése 

   Előadó:Lőrincz Edit jegyző 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Lőrincz Edit  jegyző tájékoztatja a testületet , hogy az alakuló ülés jegyzőkönyvével 

kapcsolatban a törvényességi referens észrevételezte , hogy az  Mötv. 71.§ (6) bekezdése 

értelmében a képviselő-testületnek döntenie kell a költségtérítés összegéről is. 

A költségtérítés  a polgármester tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összeg.(21.000 Ft.)  

Természetesen lehetőség van arra, hogy a költségtérítés egy részéről vagy egészéről 

lemondjon a polgármester, ehhez azonban írásbeli nyilatkozat szükséges. 

Tóth Ferenc polgármester a költségtérítést nem  kéri, erről írásban nyilatkozott. (Nyilatkozat  

a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

3./2015.(I. 29.) határozat 

Polgármester költségtérítésének megállapítása 

H a t á r o z a t 
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Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény71.§ (6) bekezdése alapján 

Tóth Ferenc 

társadalmi 

megbízatású polgármester költségtérítését 

 

2014. október 12-től bruttó 21.000 Ft/hó 

 

összegben  állapítja meg. 

 

 

 

                                                   Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lőrincz Edit jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

polgármester az ülést 19.17. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 


