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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7./2013. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.június 20.-án 

(csütörtök) 14 órakor tartott rendkívüli üléséről. 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester                          

 Fehér István képviselő 

 Hegedűs Lászlóné képviselő 

 Kecskeméti Zoltán képviselő 

 Kigyósi Krisztián (4 fő képviselő ) 

Tanácskozási joggal meghívott:  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 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./Közösségi színtér fejlesztésére pályázat benyújtása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

2./ Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás társulási megállapodásának módosítása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

3./Kék Víz Észak- Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

4./Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Közösségi színtér fejlesztésére pályázat benyújtása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Hegedűs Lászlóné képviselő tájékoztatja a testületet, hogy –többek között- a művelődési ház 

tetőhéjazatának cseréje,a régi cserépfedés cseréje Lindab lemez fedésre építési munkálatok 

elvégzésére nyújt be pályázatot az önkormányzat. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
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20. /2013. (VI. 20.)  határozat 

Közösségi színtér fejlesztése 

                                                                    HATÁROZAT 

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

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Leader fejezet végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján (közösségi 

színtér fejlesztése 4  hrsz) pályázatot nyújt be. 

A projekt költsége (Ft):          19.062 987  

ebből EMVA támogatás(Ft)   14.994 478 

A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 4.068.509  Ft. önerőt a 

költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő:     azonnal 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 
2./ Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás társulási megállapodásának módosítása 

     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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

 

21/2013. (VI.20.)  határozat 
Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

 

HATÁROZAT 

 Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat  mellékletét  

képező Kerekegyháza és Térsége Szociális Társulási Megállapodás módosítását, a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.  

Egyben felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ Kék Víz Észak- Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   ( Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

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

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

  

                            

22/2013. (VI. 20.) határozata 

A „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást, és felhatalmazza  Tóth Ferenc polgármestert annak aláírására.  

 

Felelős :Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A negyedik napirendi pont tárgyalása: 

4. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

  ( Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

  

23/2013. (VI. 20.) határozata 

„Aranyhomok” Egyesület alapszabályának módosítása 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályát. 

 

Felelős :Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

polgármester az ülést 14 óra 53 perckor bezárta.  

 

Kmft. 

 Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 


