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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

9. /2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 28-án 

(hétfő) 17: 00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Hegedűs Lászlóné képviselő                          

  Kigyósi Krisztián képviselő 

                          Vörös László Ferenc képviselő (3 fő képviselő) 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Lőrincz Edit jegyző 

                 

                                                         Lázár Tamás 

      

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. 

Tóth Ferenc polgármester a 2016. november 28-i képviselő-testületi ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és Kigyósi Krisztián képviselőket javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

35 /2016. (XI.28.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.november 28-i ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és Kigyósi Krisztián képviselőket 

választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

 

 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 
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Az ülés napirendje: 

 

1. Külsős alpolgármester választása 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                            

 

 

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

rendelet elfogadása 

            Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                           Lőrincz Edit jegyző  

 

3. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet elfogadása 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                 Lőrincz Edit jegyző 

 

4. Egyéb 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Külsős alpolgármester választása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Nyikos Gergely László külsős 

alpolgármester megromlott egészségügyi állapotára való tekintettel, 2016, szeptember 23-án 

írásban, azonnali hatállyal lemondott tisztségéről. 

Továbbá elmondja, hogy a –képviselő-testület tagjaival történt előzetes egyeztetés alapján- 

Lázár Tamás volt külsős alpolgármestert szeretné javasolni a tisztségre. 

 

Megkérdezi, hogy elfogadja-e Lázár Tamás a jelölést. 

 

Lázár Tamás a jelölést elfogadja. 

 

A polgármester megkérdezi Lázár Tamást, hogy kéri-e zárt ülés elrendelését? 

 

Lázár Tamás nem kéri a zárt ülés elrendelését. 

 

Nyilatkozik, hogy nyílt ülésen történjen a napirendi pont tárgyalása. 

 

 

 

A polgármester javasolja, hogy a titkos szavazást a most megválasztásra kerülő ideiglenes 

szavazatszámláló bizottság bonyolítsa le.  

 

A szavazatszámláló bizottság elnökének: Hegedűs Lászlóné 

tagjának Kigyósi Krisztián képviselőt javasolja. 

 

 

A jelöltek bejelentik személyes érintettségüket. 
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A Képviselő-testület döntéshozatalból történő kizárásról szavaz. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza. 

 

 

36./2016.(XI. 28.) határozat 

döntéshozatalból való kizárásáról  

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Kigyósi Krisztián és Hegedűs Lászlóné ideiglenes bizottsági jelölteket 

nem zárja ki a döntéshozatalból. 

 

                                    Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Döntéshozatal az ideiglenes szavazatszámláló bizottság választásáról. 

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza. 

 

 

 

 

 37./2016.(XI. 28.) határozat 

 szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Kunbaracs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az  

alpolgármester választás titkos szavazással történő lebonyolí- 

tására az alábbi összetételű ideiglenes szavazatszámláló bizottságot 

hozza létre: 

Elnök Hegedűs Lászlóné 

Tag Kigyósi Krisztián 

  

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
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A polgármester felkéri a szavazatszámláló bizottságot, hogy a titkos szavazás előkészítését és 

lebonyolítását végezze el. 

 

A polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el.  

 

Szavazás. 

 

A szavazatszámláló bizottság elnöke külön jegyzőkönyv szerint ismerteti a titkos szavazás 

eredményét.  

 

Elmondja, hogy az urna felbontása után a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy az 

urnában 4 érvényes szavazólapot találtak, mely közül 4 igen szavazat volt, így a 

szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a jelölt Lázár Tamás nem a képviselő-testület 

tagjai közül választott alpolgármester a tisztség betöltéséhez szükséges minősített többséget 

megszerezte. 

A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv melléklete.  

 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

 határozatot hozza: 

 

38./2016.(XI. 28.) határozat 

 alpolgármester választásáról 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásáról adott 

szavazatszámláló bizottsági jelentést tudomásul vette, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lázár Tamást 

                                    Kunbaracs Község alpolgármesterének megválasztotta.  

 

                                    Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Lázár Tamás az alpolgármesteri eskütétel és esküokmány aláírása után még egyszer 

megköszöni a bizalmat. 

Az esküokmány a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Lázár Tamás a részére történő tiszteletdíj megállapításáról lemondott 

(nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

Lőrincz Edit jegyző írásban tájékoztatja a külsős alpolgármestert, hogy a megválasztását 

követően az alábbi kötelezettségeknek kell eleget tennie: 

összeférhetetlenségi  ok megszüntetése 

felvétel kérelmezése a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

vagyon nyilatkozat-té 

A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete. 
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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 4 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

(A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

5/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletében található.) 

 

A harmadik napirendi pont tárgyalása: 

3./ Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet elfogadása 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                     Lőrincz Edit jegyző 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet, hogy - az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi  CXXIII.tv. 6.§ (2) bekezdése szerinti körzetek megállapítása és kialakítása 

során -ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is, mely 

vélemény a képviselő-testületi ülésig nem érkezett meg. 

Továbbá elmondja, hogy az Mötv lehetőséget biztosít a törvényességi felhívásban 

meghatározott határidő harminc nappal történő meghosszabbítására.  

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

pontos tartalmát: 

 

…/2016. (XI.28.) határozati javaslat 

törvényességi felhívásban meghatározott határidő meghosszabbításáról 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,,hogy a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/5309-1/2016. sz. törvényességi felhívásában 

meghatározott 2016. november 28.-i határidő 30 nappal történő meghosszabbítását írásban 

kérelmezi, hogy megfelelő idő álljon az önkormányzat rendelkezésére a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határidő meghosszabbítására irányuló kérelmet továbbítsa a 

kormányhivatalnak. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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39/2016. (XI.28.) határozat 

törvényességi felhívásban meghatározott határidő meghosszabbításáról 

HATÁROZAT 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,hogy a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/5309-1/2016. sz. törvényességi felhívásában 

meghatározott 2016. november 28.-i határidő 30 nappal történő meghosszabbítását írásban 

kérelmezi, hogy megfelelő idő álljon az önkormányzat rendelkezésére a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határidő meghosszabbítására irányuló kérelmet továbbítsa a 

kormányhivatalnak. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Egyéb 

 

 

I. Kunbaracs község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 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: 

 

 

…/2016. (XI.28.) határozati javaslat 

a nem  közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés módosítása 

 

 

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

12.31-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos  Kunbaracs  község  közigazgatási 

területén a nem  közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó Közszolgáltatási Szerződést a Kuszaka 2004.Bt-vel. 

 

2. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés módosítás előkészítésére és aláírására. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

40/2016. (XI.28.) határozat 

a nem  közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés módosítása 

HATÁROZAT 

 

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

12.31-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos  Kunbaracs  község  közigazgatási 

területén a nem  közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó Közszolgáltatási Szerződést a Kuszaka 2004.Bt-vel. 

 

2. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés módosítás előkészítésére és aláírására. 

 

 

                   Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

II. Gépjárművek ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 

  Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. 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: 

 

…/2016.(XI.28.) határozati javaslat 

gépjárművek ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 

 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő 2 db Lada Niva (JGX-

669 és IRN-058 frsz.) gépjárművek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott szociális 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, a legrászorultabb külterületi 

lakosok szociális helyzete javításának céljára kívánja felhasználni. 

 

3. Konkrét felhasználási cél: a tanyagondnokság feladatainak ellátása külterületen nehéz 

évszaki-, terep- és útviszonyok együttes fennállása esetén a terepjárók segítségével 
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4. Kunbaracs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

41/2016.(XI.28.) határozat 

gépjárművek ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 

 

HATÁROZAT 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő 2 db Lada Niva (JGX-

669 és IRN-058 frsz.) gépjárművek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott szociális 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, a legrászorultabb külterületi 

lakosok szociális helyzete javításának céljára kívánja felhasználni. 

 

3. Konkrét felhasználási cél: a tanyagondnokság feladatainak ellátása külterületen nehéz 

évszaki-, terep- és útviszonyok együttes fennállása esetén a terepjárók segítségével 

4. Kunbaracs Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

 

Felelős: képviselő-testület 

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

polgármester az ülést 18.11. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

     Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


