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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

11. /2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.november 19-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. 

Tóth Ferenc polgármester a 2015. november 19-i képviselő-testületi ülésről 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: 

 

49 /2015. (XI.19.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.november 19-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. Döntés a települési értéktárról 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                           Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájának munkatársai 

 

 

2. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

rendelet elfogadása 

            Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                           Lőrincz Edit jegyző 

 

3. A háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló rendelet elfogadása 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                 Lőrincz Edit jegyző 

 

4. Egyéb 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Döntés a települési értéktárról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                     Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájának munkatársai 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

Petőfi Sándor és Dénes András a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei 

Irodájának  munkatársai   ismertetik a települési értéktár létrehozásának folyamatát. 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Tóth Ferenc polgármester a szóbeli előterjesztés után ismerteti a képviselő-testülettel a 

szavazásra váró döntési javaslat pontos tartalmát: 

 

 

 

/2015. (XI.19.) határozati javaslat 

Települési értéktár létrehozása 
 

 

HATÁROZAT 
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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény (továbbiakban: Htv.), és a magyar nemzeti 

értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet 

vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, hogy élni kíván a települési értéktár 

létrehozásának lehetőségével. 

A Képviselő-testület külön Települési Értéktár Bizottságot nem kíván létrehozni, a települési 

értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozásával, és annak gondozásával, valamint 

adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével – a Htv. 3.§ (3) bekezdése alapján - a 

képviselő-testület Településfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörébe utalja. 

A képviselő-testület javaslattal él az alábbi értékek települési értéktárba történő felvételére 

vonatkozóan, és kezdeményezi az értékek települési értéktárba történő felvételét: 

 

 

 

    ősborókás 

    árpádkori templomrom 

    ONCSA házak 

    pásztor hagyományok 

    volt tanyasi iskolák 

    útszéli keresztek 

    Baracspuszta elnevezésű közúti tábla 

    Kossuth utcai artézi kút 

    milleniumi szoborcsoport 

    határkövek 

    Bagó erdő 

    orchideás 

    Vörös kastély 

  

 

A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület 

nevében a települési értéktárba történő fenti értékek felvételére irányuló javaslat ügyében 

járjon el, tegye meg a szükséges intézkedéseket, a Kormányrendeletben meghatározott 

írásbeli javaslatot készítse el és a képviselő-testület nevében írja alá. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

50/2015. (XI.19.) határozat 

Települési értéktár létrehozása 
 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény (továbbiakban: Htv.), és a magyar nemzeti 

értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet 



 4 

vonatkozó rendelkezései alapján úgy dönt, hogy élni kíván a települési értéktár 

létrehozásának lehetőségével. 

A Képviselő-testület külön Települési Értéktár Bizottságot nem kíván létrehozni, a települési 

értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozásával, és annak gondozásával, valamint 

adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével – a Htv. 3.§ (3) bekezdése alapján - a 

képviselő-testület Településfejlesztési Bizottságának feladat- és hatáskörébe utalja. 

A képviselő-testület javaslattal él az alábbi értékek települési értéktárba történő felvételére 

vonatkozóan, és kezdeményezi az értékek települési értéktárba történő felvételét: 

 

 

 

    ősborókás 

    árpádkori templomrom 

    ONCSA házak 

    pásztor hagyományok 

    volt tanyasi iskolák 

    útszéli keresztek 

    Baracspuszta elnevezésű közúti tábla 

    Kossuth utcai artézi kút 

    milleniumi szoborcsoport 

    határkövek 

    Bagó erdő 

    orchideás 

    Vörös kastély 

  

 

A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület 

nevében a települési értéktárba történő fenti értékek felvételére irányuló javaslat ügyében 

járjon el, tegye meg a szükséges intézkedéseket, a Kormányrendeletben meghatározott 

írásbeli javaslatot készítse el és a képviselő-testület nevében írja alá. 

Felelős: polgármester, 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

rendelet elfogadása 

 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Lőrincz Edit jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. 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: 
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(A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

9/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletében található.) 

 

A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ A háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló rendelet elfogadása 

     

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                 Lőrincz Edit jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat 

pontos tartalmát: 

 

…/2015. (XI.19.) határozati javaslat 

Megállapodás fogorvosi körzetről 

 

Határozat  

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodást a fogorvosi körzetről. 

     Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

 

                             

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

51/2015. (XI.19.) határozat 

Megállapodás fogorvosi körzetről 

 

Határozat  

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodást a fogorvosi körzetről. 

     Egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: 2015. november 30. 

 

 

 

 Lőrincz Edit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Nemzeti Egészségfejlesztési 

Intézet a   rendelet-tervezetet jóváhagyta. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

(A háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 10/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet a 

jegyzőkönyv 3. sz. mellékletében található.) 

 

 

Egyéb 

 

 

I. Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

    Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 

 

Tóth Ferenc  polgármester   ismerteti  a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat 

pontos tartalmát: 

 

 

…/2015. (XI.19.) határozati javaslat 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása 

 

Határozat  

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. 

12.31-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Szerződést az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel. 

 

2. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés módosítás előkészítésére és aláírására. 
 

                   

      

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

 

52/2015. (XI.19.) határozat 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása 
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Határozat  

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. 

12.31-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Szerződést az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel. 

 

2. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés módosítás előkészítésére és aláírására. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

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

polgármester az ülést 18.07. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

     Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


