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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

6. /2014. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.szeptember 15-én 

(hétfő) 13: 00 órakor tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester 

                          Fehér István képviselő                          

                          Kecskeméti Zoltán képviselő 

                                                  (2 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 3 fővel megkezdi munkáját. 

A polgármester az ülést megnyitja. 

Javaslatot tesz a napirendi pont elfogadására. 

 

 

Kunbaracs Község önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi napirendet fogadta el. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról  

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    

 

2./Egyéb 

 

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1./ ./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 

     Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete) 

 

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

továbbá elmondja, hogy a ladánybenei közös önkormányzati hivatal anyaga is megtalálható az 

előterjesztésben. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

31/2014 (IX. 15.) határozat  

A 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

       Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 

 2014.évi  költségvetésének  I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.          

 

 

                  Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

                  Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

A második napirendi pont tárgyalása: 

2./ Egyéb 

    

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

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és beszámoló a Társulás 

2013. évi működéséről 

 Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) 

 

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

   

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

32/2014. (IX. 15.) határozata 

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

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi 

működéséről 

 

 

 

 

 



 3 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

1.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. 

 

2. A képviselő-testület elfogadja a Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót. 

 

 

Felelős : Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

II. Gördülő Fejlesztési Terv (2015-2029) jóváhagyása 

Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

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

   

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza 

 

33/2014. (IX. 15.) határozata 

Gördülő Fejlesztési Terv (2015-2029) jóváhagyása 

 

HATÁROZAT 

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

Zrt. Kunbaracs közműves ivóvízellátás tárgyában ( viziközmű rendszer kódja:11-07728-1-

001-00-01) 15 év időtávra készített Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztés szerinti 

változatlan tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős : Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

III. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulója 

 

Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

 

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az írásos előterjesztés alapján. 
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Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza 

 

 

 

34/2014. (IX. 15.) határozat 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

  

HHAATTÁÁRROOZZAATT  

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy, csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

Elfogadja az Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeit és az abban foglaltaknak 

megfelelően jár el. 

A szükséges költségvetési fedezetet biztosítja. 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

IV: A Kecskeméti Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolója 

 

Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) 

 

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

   

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza 

 

35/2014. (IX. 15.) határozat 

 

A Kecskeméti  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolója  

 

 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

 

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

Kecskeméti Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolóját.  
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Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

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

polgármester az ülést 13.40. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

  

 

 

    Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 

 

 



 


