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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

11. /2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 14-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 

 

 

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 2017. szeptember  14-i képviselő-testületi ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és  Hegedűs Lászlóné képviselőket  javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

44 /2017. (IX. 14.) határozat 

jegyzőkönyv  hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 14-i ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Vörös László Ferenc és Hegedűs Lászlóné képviselőket 

választja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

 

 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 
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Az ülés napirendje: 

 

1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

 

2./ Kunbaracs Óvoda munkaterve a 2017/2018-as nevelési évre 

      Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                     Menczel Dóra mb. óvodavezető 

 

3./ Egyéb 

 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

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

 

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

pontos tartalmát: 

 

 

/2017. (IX.14.) határozati javaslat 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A képviselő-testület megtárgyalta Tóth Ferenc polgármester fenti tárgyban készült 

előterjesztését és a következő határozatot hozta: 

 

1. A képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

létrehozásával kapcsolatos 38/2017. (VI.29.) számú döntését fenntartja azzal, hogy a 

Társulási Megállapodást jelen határozat szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

45/2017. (IX.14.) határozat 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

HATÁROZAT 
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A képviselő-testület megtárgyalta Tóth Ferenc polgármester fenti tárgyban készült 

előterjesztését és a következő határozatot hozta: 

 

1. A képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

létrehozásával kapcsolatos 38/2017. (VI.29.) számú döntését fenntartja azzal, hogy a 

Társulási Megállapodást jelen határozat szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ Kunbaracs Óvoda munkaterve a 2017/2018-as nevelési évre 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    Menczel Dóra mb. óvodavezető 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

 

 

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

 

Tóth Ferenc polgármester kérdezi, hogy a szülőkkel milyen a kapcsolata? 

Menczel Dóra óvodavezető válaszában elmondja, hogy véleménye szerint a szülőkkel 

normalizálódott a helyzete, reggel többet tud beszélgetni velük. 

Hegedűs  Lászlóné   képviselő a néptánc oktatásról érdeklődik. 

Menczel Dóra óvodavezető elmondja, hogy az adventi időszaktól a  kis mozgás 

foglalkozáson szeretné bevezetni.  

 

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

pontos tartalmát 

 

… /2017. (IX. 14.) határozati javaslat 

óvoda munkatervének elfogadása 

 

Kunbaracs  Község   Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az óvoda 2017/2018. nevelési 

évre vonatkozó munkatervét az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

46 /2017. (IX.14.) határozat 
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óvoda munkatervének elfogadása 

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda 2017/2018. nevelési évre 

vonatkozó munkatervét az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 

 

Egyéb 

 

I. Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása 

            Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

           (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: 

 

 

…./2017. (IX.14.)  határozati javaslat 

önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belügyminiszter 

és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III. 1. pont szerinti 

települési önkormányzatok rendkívüli  önkormányzati támogatására  pályázatot nyújt be.  

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

47. /2017. (IX 14.)  határozat 

önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása 
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HATÁROZAT 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belügyminiszter 

és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III. 1. pont szerinti 

települési önkormányzatok rendkívüli  önkormányzati támogatására  pályázatot nyújt be.  

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

II. HEP felülvizsgálata és közzététele 

 

     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: 

   

…./2017. (IX. 14.) határozat 

HEP felülvizsgálata és közzététele 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2013.(VI.27.) határozatában 

elfogadott, majd az 56/2015.(XI.30.) határozatában felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (HEP) áttekintette és felülvizsgálva azt, további egy évre elfogadta, azzal a 

kiegészítéssel, hogy 2018-ban új HEP készítése lesz szükséges. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a HEP közzétételéről a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

48/2017. (IX. 14.) határozat 

HEP felülvizsgálata és közzététele 

 

Határozat 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2013.(VI.27.) határozatában 

elfogadott, majd az 56/2015.(XI.30.) határozatában felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (HEP) áttekintette és felülvizsgálva azt, további egy évre elfogadta, azzal a 

kiegészítéssel, hogy 2018-ban új HEP készítése lesz szükséges. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a HEP közzétételéről a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján. 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 
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III. „A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16” elnevezésű pályázat benyújtása 

 

(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: 

 

 

…./2017. (IX. 14.) határozat 

„A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16” elnevezésű pályázat benyújtása 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

támogatási kérelem benyújtására létrehozott konzorciumi együttműködési 

megállapodást 2017. szeptember 15. napjával jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület dönt, hogy részt vesz „ A helyi identitás és kohézió erősítése TOP 

– 5.3.1.-16” elnevezésű pályázaton. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

49/2017. (IX. 14.) határozat 

„A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16” elnevezésű pályázat benyújtása 

 

Határozat 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

támogatási kérelem benyújtására létrehozott konzorciumi együttműködési 

megállapodást 2017. szeptember 15. napjával jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület dönt, hogy részt vesz „ A helyi identitás és kohézió erősítése TOP 

– 5.3.1.-16” elnevezésű pályázaton. 

 

Felelős: Tóth Ferenc – polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

IV. Felhatalmazás adásvételi szerződés megkötésére 

 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján. 
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Tóth Ferenc polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a szavazásra váró döntési javaslat 

pontos tartalmát: 

 

…/2017. (IX. 14.) határozat 

Felhatalmazás adásvételi szerződés megkötésére 

 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 41.§ (3) bekezdése alapján 

felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert, hogy a kunbaracsi ingatlan nyilvántartásban 

Héjjas László tulajdonát képező 48/1 hrsz alatt nyilvántartott 506 m
2 

térmértékű kivett 

udvar és gazdasági épület megjelölésű ingatlan- a helyi sajátosságokra épülő (térkő 

gyártás) közfoglalkoztatási programról szóló miniszteri döntés értelmében- adásvételi 

szerződését Kunbaracs Község Önkormányzata, mint vevő nevében aláírja. 

2. Az ingatlan vételára 1.450.000 Ft. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

50/2017. (IX. 14.) határozat 

Felhatalmazás adásvételi szerződés megkötésére 

 

Határozat 

 

1. Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 41.§ (3) bekezdése alapján 

felhatalmazza Tóth Ferenc polgármestert, hogy a kunbaracsi ingatlan nyilvántartásban 

Héjjas László tulajdonát képező 48/1 hrsz alatt nyilvántartott 506 m
2 

térmértékű kivett 

udvar és gazdasági épület megjelölésű ingatlan- a helyi sajátosságokra épülő (térkő 

gyártás) közfoglalkoztatási programról szóló miniszteri döntés értelmében- adásvételi 

szerződését Kunbaracs Község Önkormányzata, mint vevő nevében aláírja. 

2. Az ingatlan vételára 1.450.000 Ft. 

 

Felelős: Tóth Ferenc – polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

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

polgármester az ülést 18.40. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

  

 

 

     Tóth  Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 
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