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Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 

5. /2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27-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. április  27-i képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyv 

hitelesítésére  Hegedűs Lászlóné és Vörös László Ferenc képviselőket javasolja. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

18 /2017. (IV.27.) határozat 

jegyzőkönyv   hitelesítők  megválasztása  

H a t á r o z a t   

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 27-i ülésről készülő 

jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Lászlóné és Vörös László Ferenc 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. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala 

            Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                           

    

      2./  Egyéb 

 

                    

Az első napirendi pont tárgyalása: 

1.  A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

            Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

                    

           (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1 sz. melléklete) 

   

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet az írásos előterjesztés alapján.            

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi rendeletet alkotja: 

 

(Kunbaracs Község Önkormányzat 3/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 4/2013. (XII.17.) önkormányzati  rendeletének  módosításáról  a 

jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található.) 

 

 

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

pontos tartalmát: 

 

……/2017. (IV. 27.)határozati javaslat 

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 9376/2017. nem megfelelőségi 

nyilatkozatában foglaltakra tekintettel elfogadja – a határozat 1. sz. mellékletét képező – 

az Izsák- Kom Nonprofit Kft.-vel megkötendő megállapodást a hulladékkezelési 

közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről. 

. 

2./ A Képviselő-testület a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) és 37. 

§ (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében elfogadja az Ökovíz 

Nonprofit Kft-vel (2700 Cegléd, Pesti út 65., Cégj sz.: 1309086647; Adósz: 12564392-2-

13, KÜJ:100 279 742; KTJ: 101 084 999) megkötendő – a határozat 2. sz. mellékletét 

képező – határozott ideig, határozott feltétel bekövetkezéséig: az új közszolgáltató 

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig tartó 

hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést.  
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3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenlegi hulladékkezelési 

közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás, a közszolgáltatási 

szerződés aláírására. 

 

4./ A Képviselő-testület felkéri továbbá polgármestert a közszolgáltatási szerződésnek az 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére történő 

megküldésére. 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  egyhangú   

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

19/2017. (IV. 27.) határozat 

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Határozat 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 9376/2017. nem megfelelőségi 

nyilatkozatában foglaltakra tekintettel elfogadja – a határozat 1. sz. mellékletét képező – 

az Izsák- Kom Nonprofit Kft.-vel megkötendő megállapodást a hulladékkezelési 

közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről. 

. 

2./ A Képviselő-testület a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) és 37. 

§ (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében elfogadja az Ökovíz 

Nonprofit Kft-vel (2700 Cegléd, Pesti út 65., Cégj sz.: 1309086647; Adósz: 12564392-2-

13, KÜJ:100 279 742; KTJ: 101 084 999) megkötendő – a határozat 2. sz. mellékletét 

képező – határozott ideig, határozott feltétel bekövetkezéséig: az új közszolgáltató 

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig tartó 

hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést.  

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenlegi hulladékkezelési 

közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás, a közszolgáltatási 

szerződés aláírására. 

 

4./ A Képviselő-testület felkéri továbbá polgármestert a közszolgáltatási szerződésnek az 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére történő 

megküldésére. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 
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Egyéb 

I./Megbízás településképi arculati kézikönyv készítésére és településképi rendelet 

előkészítésére 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)  

Tóth Ferenc polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet,hogy a törvényi kötelezettségből 

adódóan a munkálatok végzésére árajánlatokat kértünk,  két cég adott árajánlatot, mely a 

mellékletben olvasható. Javasolja , hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Rédei Építészeti és 

Mérnöki Kft. – Kecskemét, Mécses u. 40. – vállalkozást bízza meg a testület a munkálatok 

elvégzésére. 

 

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

pontos tartalmát: 

 

 

……../2017  (IV.27.)határozati javaslat 

Megbízás településképi arculati kézikönyv készítésére és településképi rendelet előkészítésére 

 

 

        

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

beérkezett árajánlatok alapján megbízza a Rédei Építészeti és 

Mérnöki Kft.-t a településképi arculati kézikönyv elkészítésére és a 

településképi rendelet előkészítésére 300.000.- Ft.+ÁFA összegért 

az árajánlatban részletezett munkálatok szerint. A Képviselő-

testület kötelezettséget vállal a kiadási előirányzat biztosítására a 

dologi kiadások között a 2017. évi költségvetésében, a kiadás 

fedezete a tartalék. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert vonatkozó megbízási 

szerződés aláírására. 

2./ a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő 

költségvetési rendelet módosításkor a fenti döntést vegye 

figyelembe. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Határozat 

 

 

20/2017  (IV.27.)határozat 

Megbízás településképi arculati kézikönyv készítésére és településképi rendelet előkészítésére 
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Határozat 

 

1./ Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

beérkezett árajánlatok alapján megbízza a Rédei Építészeti és 

Mérnöki Kft.-t a településképi arculati kézikönyv elkészítésére és a 

településképi rendelet előkészítésére 300.000.- Ft.+ÁFA összegért 

az árajánlatban részletezett munkálatok szerint. A Képviselő-

testület kötelezettséget vállal a kiadási előirányzat biztosítására a 

dologi kiadások között a 2017. évi költségvetésében, a kiadás 

fedezete a tartalék. 

Egyben felhatalmazza a polgármestert vonatkozó megbízási 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester  

    Határidő:azonnal 

 

 

2./ a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő 

költségvetési rendelet módosításkor a fenti döntést vegye 

figyelembe. 

 

Felelős:  Lőrincz Edit jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

II./Helyi foglalkoztatási együttműködésben részvétel 

   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  (IV.27.) határozati javaslat 

Helyi foglalkoztatási együttműködésben részvétel 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzata részt kíván venni a Tiszakécskei Járás és a 

Kecskeméti Járásból a Kecskemét Megyei Jogú Város által létrehozott paktumhoz 

nem csatlakozott érintett települései által megvalósítandó TOP-5.1.2-16 kódszámú, a 

„Helyi foglalkoztatási együttműködések” felhívásra benyújtandó támogatási kérelem 
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pozitív elbírálása esetén megvalósuló helyi foglalkoztatási együttműködésben 

együttműködő partnerként. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

konzorcium vezetője Tiszakécske Város Önkormányzata legyen. Egyben megbízza a 

konzorcium vezetőt, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 

tevékenységeket, dokumentációt készítse elő.  

 

Amennyiben a támogatási kérelem előkészítéséhez pénzügyi fedezetre van szükség, 

úgy jóváhagyásra terjessze azt a képviselő-testület elé. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

21/2017  (IV.27.) határozat 

Helyi foglalkoztatási együttműködésben részvétel 

 

 

HATÁROZAT 

 

Kunbaracs Község Önkormányzata részt kíván venni a Tiszakécskei Járás és a 

Kecskeméti Járásból a Kecskemét Megyei Jogú Város által létrehozott paktumhoz 

nem csatlakozott érintett települései által megvalósítandó TOP-5.1.2-16 kódszámú, a 

„Helyi foglalkoztatási együttműködések” felhívásra benyújtandó támogatási kérelem 

pozitív elbírálása esetén megvalósuló helyi foglalkoztatási együttműködésben 

együttműködő partnerként. 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 

konzorcium vezetője Tiszakécske Város Önkormányzata legyen. Egyben megbízza a 

konzorcium vezetőt, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 

tevékenységeket, dokumentációt készítse elő.  

 

Amennyiben a támogatási kérelem előkészítéséhez pénzügyi fedezetre van szükség, 

úgy jóváhagyásra terjessze azt a képviselő-testület elé. 

 

 

                   Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

III./Szociális Étkeztetési Konyha kialakítása Kunbaracson 

   Előadó: Tóth Ferenc polgármester 

   (Szóbeli előterjesztés)  
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Tóth Ferenc   polgármester  kéri  a  testületet , hogy  TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00014.számú  

pályázat elbírálásának  pozitív döntése esetén   annak napjától a képviselő-testület hatalmazza fel  

a pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok 

aláírására és szükséges jognyilatkozatok megtételére.      

 

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

pontos tartalmát: 

 

 

…./2017  (IV.27.) határozati javaslat 

Szociális Étkeztetési Konyha kialakítása Kunbaracson 

 

1./Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testület a szociális étkeztetési konyha 

kialakítása Kunbaracson megnevezésű, TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00014.számú pályázat 

megvalósítása során nem igényli a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalának 

közreműködését a közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggésben és felhatalmazza a 

polgármestert az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

2./A Képviselő-testület- pozitív döntés esetén, annak napjától- felhatalmazza a polgármestert a 

TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00014 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 

és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására és szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

3./A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés beadásához 

szükséges, az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

22/2017  (IV.27.) határozat 

Szociális Étkeztetési Konyha kialakítása Kunbaracson 

 

HATÁROZAT 

 

1./Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testület a szociális étkeztetési konyha 

kialakítása Kunbaracson megnevezésű, TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00014.számú pályázat 

megvalósítása során nem igényli a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalának 

közreműködését a közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggésben és felhatalmazza a 

polgármestert az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

2./A Képviselő-testület- pozitív döntés esetén, annak napjától- felhatalmazza a polgármestert a 

TOP-4.2.1-15-BK1-2016-00014 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 

és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására és szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

3./A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés beadásához 

szükséges, az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 
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IV/ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntésének jóváhagyása 

       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.(III.30.) határozati javaslat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntésének jóváhagyása 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Humán Szolgáltató 

Központ házi segítségnyújtás feladat ellátáson a létszámbővítéssel. 

 

 

Kunbaracs község önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangú 

szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

 

23/2017. (IV.27.) határozat 

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás döntésének jóváhagyása 

 

HATÁROZAT 

 

 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Humán Szolgáltató 

Központ házi segítségnyújtás feladat ellátáson a létszámbővítéssel. 

 

 

Felelős: Tóth Ferenc polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

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

az ülést 18.26. perckor bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

    Tóth Ferenc                                                                                           Lőrincz Edit  

     polgármester                                                                                                jegyző 
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