
J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-i  
    s o r o s  ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester 
  Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián 
  képviselık 
 
  Dr. Ondok László aljegyzı 
  Angyalné Gyetvai Andrea költségvetési ügyintézı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt, Angyalné 
Gyetvai Andrea költségvetési ügyintézıt, és Hillender Györgyné óvoda igazgatót. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl mind az 5 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s a 
zárt ülést megnyitja. 
 
Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. 
 
Más napirendi pontra javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a 
Képviselı-testület egyhangúan elfogadott. 
 
Rédai János: november 27-én van a véradók napja. A Vöröskereszt szervezete megkérte, 
hogy a véradók köszöntésére adjunk lehetıséget. Most erre kerül sor, köszönti Gulácsi 
Istvánnét a törökszentmiklósi vöröskereszt titkárát és a megjelent véradókat. 
 
Gulácsi Istvánné: megköszöni a lehetıséget és átadja a 10-20-30-40-50- szeres véradóknak 
az emléklapot és ajándékot. 
 
Rédai János: a kitüntetetteknek gratulál a képviselı-testület nevében. 
 
I n t e r p e l l á c i ó k: 
 
Kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van tegye meg. 
 
Nem érkezett interpelláció. 
 
Polgármesteri tájékoztató: 
 

- Október 18. Fegyverneken megbeszélést folytatott Török Csaba Örményes község    
      polgármesterével és Tatár László Fegyvernek nagyközség új polgármesterével mint a    
      társult önkormányzatok vezetıivel. 
- Október 20-án részt vett az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács és a Magyar   

Államkincstár helyszíni ellenırzést végzett a Felszabadulás út és József A. út 
építésével kapcsolatban. Megállapították, hogy a kivitelezési munka a terveknek 
megfelelıen történt és az ellenırzés során hibát nem találtak, így a hiányzó összegeket 
utalni fogják. Ezzel lezárul az összes beruházás amit erre az évre terveztünk. 
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- Október 21-én részt vett Törökszentmiklóson Munkaügyi Központban rendezett 
tanácskozáson. 

- Október 27-én Törökszentmiklóson részt vett a Kistérségi Tanács alakuló ülésén. 
Mivel választások volt így itt is alakuló ülést kellett tartani, Tudjuk azt, hogy 
kistérségünkben két településen volt polgármester váltás. 

- November 9-én Jászberényben eMagyarország program jövıjérıl szóló tájékoztatón. 
Nálunk is több mint 5 éve mőködik az emagyarország pont, ezt bıvíteni szeretnék, 
hogy minél többek részére hozzáférhetı legyen. 

 
Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal 
elfogadott 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének és 
kötelezı  elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2010.(II.12.) Ök. sz. rendelet 3. sz. 
módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
egyhangúan elfogadásra javasolja a testület részére. 
 
Angyalné Gyetvai Andrea:  az Önkormányzatnak 17.661 eFt összegben jött plusz bevétele 
amit elıirányzatosítani kell, melynek részletezését az elıterjesztés tartalmazza. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

8/2010.(XI.19.) önkormányzati rendelete 
a Kuncsorba Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 

és kötelezı elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2010. (II.12) Ök. sz. rendelet 
3. sz. módosításáról 

 
1. § 

 
Kuncsorba Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak 
megállapításáról szóló 1/2010. (II.12) Ök. Sz. rendelet (továbbiakban: Költségvetési 
Rendelet) 2. §-ának (1) bekezdésben megállapított 
 

- bevételi fıösszegét     98.281 eFt-ban 
- kiadási fıösszegét           109.551 eFt-ban 
- mőködési hiány összegét    11.270 eFt-ban 
- felhalmozási hiány összegét            0 eFt-ban 
 

állapítja meg. 
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2. § 
 
 

Az Önkormányzat következı bevételi elıirányzatai változnak 17.661 eFt nagyságrendben: 
 

- Önkormányzatok költségvet. tám-a   8.725eFt 
- Mőködési c. tám.értékő bevételek   3.223eFt 
- Felhalmoz.c. tám. értékő bevételek   4.525eFt 
- Mőködési bevételek     1.118eFt 
- Önk. sajátos mőködési bevételek        77eFt 
- Mőködési c. tám.kölcsön visszatérülése     224eFt 
- Mőködési hiány      -  231eFt 

 
 

3. § 
 
 

Az Önkormányzat következı kiadási elıirányzatai változnak 17.661eFt nagyságrendben: 
 

- Befektetett eszközök       4.525eFt 
- Átadott pénzeszközök       2.759eFt 
- Személyi juttatások          3.217eFt 
- Járulékok         1.514eFt 
- Dologi kiadások        1.207eFt 
- Szociális ellátások, egyéb juttatások     4.428eFt 
- Mőködési célú támogatási kölcsön nyújtás                     11eFt 

 
4. § 
 
 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Kuncsorba, 2010. november 18. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Varga Imre :/ 
   polgármester                    jegyzı 
 
II. Napirend:  
 
Tájékoztató a Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának 2010. I-III. 
negyedévi  helyzetérıl 
 
Ács Gyuláné: Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a tájékoztatót javasolja a képviselı-
testület részére elfogadásra 
 
Angyalné Gyetvai Andrea: az önkormányzat I-III. negyedévérıl kapott a testület 
tájékoztatást. Ez a tájékoztatás elıirányzat szempontjából a félévest tartalmazza, ugyanakkor 
teljesítésben pedig a szeptember 30-i történı teljesítéseket, ezért kicsit torz képet mutat.  
Elmondhatjuk, hogy a gazdálkodás még mindig nagyon takarékosan történik, pénzügyileg 
nem volt arra szükségünk, hogy a 7,5 millió forintos hitelkeretbıl igénybe vegyünk. Ennek 
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köszönhetıen a következı napokban a Polgármester úrral egyeztetve, ahol megtakarítás 
mutatkozik, ott át kell nézni a kiadásokat, hogy még eszközbeszerzésre lesz-e lehetıség, hogy 
az elıirányzathoz  képest a kiadásokat is teljesítsük. 
 
Hillender Györgyné: ahogy a bizottsági ülésen is elmondta, az I-III. negyedévi gazdálkodást 
idıarányosan teljesítettük. Gazdálkodásunk az önkormányzatéhoz hasonlóan rendkívül 
takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk, nem voltak likviditási gondjaink. 
 
Rédai János: az önkormányzat életében még nem volt ilyen, hogy azon kell gondolkodnunk, 
hogy pénzt kell elkölteni. Ennek is meg van az oka, mert a jövı évet befolyásolja, ha 
megmarad ez a pénz. Több éve tartó takarékos gazdálkodással jutottunk el idáig. Megnézzük 
mennyi az az összeg és amit jövıre szerettünk volna megvásárolni, azt ebben az évben 
beszerezzük, pl. doktor Úrnak a számítógép. A védınınek is meg tudjuk venni a kerékpárt, 
valamint az ünnepségekre tudunk vásárolni egy hangosító berendezést, nem kell mindig 
kölcsönkérni. Ilyen évünk nem igen lesz, de nem azért mert nem jól gazdálkodunk, hanem a 
normatívák már a következı évben is csökkennek, de ha odafigyelünk, akkor meg fogunk 
birkózni ezzel a helyzettel is. Ezért köszönet illeti a hivatal dolgozóit, az intézmények 
vezetıit, dolgozóit, azért hogy ilyen évet zárunk. Továbbra is megteszünk mindent annak 
érdekében, hogy az intézményeinket zökkenımentesen üzemeltessük. Megköszöni a tartalmas 
tájékoztatót az intézményvezetıknek is. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
62 /2010.(XI.18.) sz. önkormányzati határozat 
Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának 2010. I-III. negyedévi helyzetérıl 
szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

 
A Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tárgyalta az Önkormányzat 
gazdálkodásának 2010.  I-III. negyedévi helyzetérıl szóló tájékoztatót, melyet 
elfogadott.  

 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2.   Rédai János polgármester 
3. Dr. Varga Imre jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Irattár 
 

Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót, melyrıl a 
jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
63 /2010.(XI.18.) sz. önkormányzati határozat 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetésének I-
III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
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A Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tárgyalta, Csorba 
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költségvetésének I-
III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet elfogadott.  

 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2.   Rédai János polgármester 
3.   Dr. Varga Imre jegyzı 

      4.   Dr. Ondok László aljegyzı 
5.   Barta József igazgató 
6. Irattár 

 
Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2010. 
évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót, melyrıl a jelenlévı 
5 képviselı 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
64 /2010.(XI.18.) sz. önkormányzati határozat 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2010. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

 
A Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2010. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet elfogadott.  

 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2.   Rédai János polgármester 
3.   Dr. Varga Imre jegyzı 
4.   Dr. Ondok László aljegyzı 
5.   Hillender Györgyné igazgató 
6. Irattár 
 

III. Napirend:  
 
Beszámoló a mikro-térségi oktatási-nevelési társulások mőködésének tapasztalatairól. 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót, 
melyet javasol a testületnek elfogadásra. 
 
Rédai János: köszönetét fejezi ki a mikro-térségi társulás mőködéséért. Amikor a társulás 
létrejött jól döntött a testület, ez egy kényszerhelyzet volt pénzügyi okok miatt. Mivel a 
gyereklétszám olyan kevés Kuncsorbán és csak így lehet mőködtetni gazdaságosan az oktatási 
intézményeket ezért társultuk Fegyvernek és Örményes településekkel. Az elmúlt három év 
tapasztalatait figyelembe véve kölcsönös elınyökön nyugvó az együttmőködés. Megköszöni 
az intézményvezetık és dolgozók munkáját. Szerinte ezt a társulást folytatni kell, mert látjuk 
a gyereklétszám tovább csökken, bár most az óvodában emelkedés tapasztalható. 
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Gelléné Tokai Erzsébet: többször elhangzott már ezen a fórumon, hogy a társulással mind 
szakmailag, mind anyagilag maximálisan elégedettek vagyunk. Nem éreztük soha, hogy nem 
lennénk ugyanolyan jogú óvodai egysége a társulásnak mint bármelyik tagóvodája. A 
feltételekben nagyon sokat javult az intézmény a társulásban, minden pályázati lehetıséget 
maximálisan kihasználunk. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a beszámolókat, melyet a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal elfogad. 
 
65 /2010.(XI.18.) sz. önkormányzati határozat  
A mikro-térségi nevelési-oktatási társulások mőködésének tapasztalatairól szóló 
beszámoló elfogadásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tárgyalta a mikro-térségi 
nevelési-oktatási társulások mőködésének tapasztalatairól szóló beszámolót, 
melyet elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Varga Imre jegyzı  
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Ambrus Dénes iskola igazgató 
6. Hillender Györgyné óvoda igazgató 
7. I r a t t á r 
 
IV. Napirend:  
 
Beszámoló a közterületek, köztemetı, közutak, járdák állapotáról 
 
Rédai János: köszönti Vesze László szakelıadót, megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést 
tenni. 
 
Vesze László: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Ács Gyuláné: tartalmas a beszámoló. Tegnap a bizottsági ülésen Aljegyzı Úr tájékoztatott 
bennünket, hogy sikerült az Ifjúsági út kártalanítása, tavasszal helyre tudjuk hozni. 
 
Dr. Ondok László: Igen, de ítéletet még nem kaptuk meg a Bíróságtól, és a kivitelezı sem 
fizetett eddig. 
 
Rédai János: a beszámoló tartalmas és részletesen bemutatja a munkafolyamatokat, melyeket 
nagyrészt a közmunkásokkal végeztettünk el. A közmunkaprogram nagyban hozzásegített 
ahhoz, hogy a közterületeinket, belvíz elvezetı árkokat folyamatosan rendben tudjuk tartani. 
Vesze László munkáját is dicséri, hogy e csapadékos idıjárás mellett is mindig idıben tudtuk 
elvégezni a feladatokat. Az intézményvezetık is meg tudják erısíteni, hogy a főnyírás mindig 
idıben megtörtént. A temetıt is sikerült folyamatosan karbantartani. Jelenleg az ún. kiserdıt 
takarítják, ritkítják. Bízik benne, hogy a következı idıkben is ezeket a feladatokat el tudjuk 
végezni. Addig eljutottunk, hogy a közmunkásoknak a legszükségesebb szerszámokat tudjuk 
biztosítani. Nagyobb elırelépésnek tekinti a közpark, homlokzat felújítást, az út megépítését 
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nagy fejlıdést jelent a településen, ezt meg kell becsülnünk. Bízunk benne, hogy lehetıség 
lesz az útépítés folytatására. Azt lehet mondani, hogy a nagyon rossz utakat megcsináltuk, 
most már kisebb szakaszok vannak. A közmunkásokkal összességében meg lehetünk 
elégedve. E téren is lesznek változások a jövı évben, de meg fogjuk oldani a feladatokat. 
Megköszöni Vesze László irányítását, azt kéri, hogy továbbra is ilyen szigorral járjunk el a 
közmunkásokkal, mint ahogy eddig tettük. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: a temetı az egyik legnagyobb odafigyelést és gondoskodást igénylı 
terület az intézményeink mellett. Folyamatosan rendben van tartva, ugyanúgy az 
intézményeknél, mi is tapasztaltuk, nem kellett szólni, Vesze László mindig idıben küldte az 
embereket. Nagyon jó az együttmőködésünk és a karbantartási munkákkal soha nem volt 
gond. A temetıvel kapcsolatban olyan jelzés érkezett hozzá, hogy amikor vágják a füvet a 
közmunkások, a fő teljesen beteríti a virágokat. Nem tudja, hogy ezt hogyan lehet megoldani 
ezzel a főkaszával. A játszótéren, ha valami elromlik, vagy elrontanak azt folyamatosan 
kijavítják, de nem érti, hogy mi az élvezet abban, hogy tönkreteszik a kisgyerekek játékait. 
Valószínő az egyetlen megoldás az lenne, ha kivilágítanánk azt a területet, de az nagyon sok 
pénzbe kerülne. 
 
Vesze László: mindig vigyázunk arra, hogy a síremlékekben kárt ne tegyünk. Amikor nyírjuk 
a füvet, ha a síremlékre megy a fő megvárjuk, hogy megszáradjon és utána leseperjük, mert 
ha azonnal tesszük, akkor elmaszatoljuk csak. Sajnos a virágokkal nem tudunk mit csinálni. 
Sajnos mindenbıl nagy problémát csinálnak. Ha valaki odajön valami problémával, mindig 
megpróbáljuk megoldani. A játszótérrel kapcsolatban nem tudunk mit csinálni, a fiatalság 
körében kellene odahatni, hogy ne azért menjenek oda, hogy szétverjék a játékokat. A 
padokat már összetörték, a játékokat is, amikor tapasztaljuk a rongálást megcsináljuk, igaz a 
padokat nem javítottuk ki. A világítás nem tudja mennyibe kerülne, de szerinte az nem oldaná 
meg a problémát. 
 
Rédai János: a felújított parkban is sajnos az asztalon van elnyomva a csikk. Szerinte sem 
oldja meg a világítás a játszótéri gondot.  
 
Ács Gyuláné: azt nem lehetne, hogy éjszakára a kultúrház udvarát bezárni? 
 
Rédai János: azért alakítottuk ki, hogy oda bármikor mehetnek a fiatalok. 
 
Szeremi Krisztián: az éjszakai világítás jó ötlet lenne, mert ha este odamennek a fiatalok 
fızni, nincs világítás. Amikor ott vannak a fiatalok, akkor az épületbıl egy stekszlámpával ki 
lehetne vezetni a villanyt. 
 
Rédai János: szerinte ennek a megoldásnak nincs akadálya, de az, hogy minden este ki 
legyen világítva azt nem tartja megoldhatónak. 
 
Vesze László: a sportpályán van 4 db villanykaró amit nem használunk, szándékában áll 
kivetetni azokat és abból egyet fel lehetne állítani a kultúrház udvarára és arra kivezetni a 
villanyt amikor ott vannak. 
 
Rédai János: a javasolt megoldást is jónak tartja. Ha látjuk, hogy valaki rongálja a játékokat 
meg kell szólítani. Megpróbáljuk a világítást megoldani, de nem ebben az évben. 
 
Szavazásra bocsátja a beszámolót, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazatot hozza: 



 8 

 
66 /2010.(XI.18.) sz. önkormányzati határozat  
A közterületek, köztemetı, közutak, járdák állapotáról szóló beszámoló elfogadása                    

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
közterületek, köztemetı, közutak, járdák állapotáról szóló beszámolót, melyet 
elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Varga Imre jegyzı  
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. I r a t t á r 
 
V. Napirend: 
 
Elıterjesztés a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 
Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás 
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtására és a beruházás finanszírozására 
 
Ács Gyuláné: Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést javasolta a 
testületnek elfogadásra. 
 
Rédai János: az ivóvízminıség-javító program II. ütemében benne van Kuncsorba is, és ez a 
utolsó lehetıség arra, hogy a ivóvíz minıségét javítani tudjuk Uniós támogatással. Az EU 
szabvány elıírja, hogy milyen minıségő vizet kell biztosítani a lakosság számára. Az ÁNTSZ 
az ivóvíz minıségét havonta nézni. Ezt mi önerıbıl nem tudnánk megoldani. December 31-ig 
kell beadni a pályázatot. Kuncsorba önrésze 13.440.608,-Ft, önerı támogatása 8 064 365,-Ft, 
saját forrás amennyiben a támogatást az önerı alapra megnyerjük akkor 5 376 243,-Ft.  Ezt az 
összeget 2011. évi költségvetésbe be kell terveznünk. Ha megkezdıdik a beruházás, akkor az 
önerıt nem egy összegben kell biztosítani, hanem ahogy a kivitelezés folyik. Ez elhúzódhat 
több évig is.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
67/2010.(XI.18.) sz. önkormányzati határozat  
A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
Környezet és Energia Operatív Program keretébe ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 
kódszámú pályázat benyújtásáról és a beruházás finanszírozásáról 
 

1. A Képviselı-testület jóváhagyja, hogy a Törökszentmiklós Térsége Ivóvízminıség-
javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia 
Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati 
konstrukció második fordulójára nettó 991 909 600 Ft beruházási összeggel. 
(Támogatási hányad: 84,26%) 
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2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés 
meghozatalára. 

 
3. A Képviselı-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített 

mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 156 107 654 
Ft önrészbıl, amely tartalmazza az EU Önerı Alap támogatást is, a rá esı összeget 
biztosítja az alábbi táblázat szerint. (Önrész: 15,75%) 

 
Önrész hitel nélkül (Ft) Település 

Önrész összesen 
(Ft) 

Önerı tám. 
(Ft) 

Saját forrás 
(Ft) Törökszentmiklós 91 011 771 54 607 062 36 404 708 

Tiszatenyı 17 297 894 10 378 736 6 919 158 

Tiszabı 20 568 700 12 341 220 8 227 480 

Kuncsorba 13 440 608 8 064 365 5 376 243 

Örményes 13 788 682 8 273 209 5 515 473 
Összesen 156 107 654 93 664 592 62 443 062 

 
4. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból vagy a forrás 

nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. 
 

Felelıs: Dr. Varga Imre jegyzı 
Határidı: 2010. november 30. 

 
Errıl értesül: 
1. Rédai János polgármester 
2. Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester 
3. Települési képviselık 
4. Dr. Varga Imre jegyzı 
5. Gazdasági Iroda 
6. Törökszentmiklós és Térséges Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás  
7. Irattár 
 

VI. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Nagykunsági fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás Társulási  
Megállapodásának módosításáról 
 
Rédai János: az új képviselıket tájékoztatja, hogy Túrkeve gesztorságával megalakult a hétvégi 
fogorvosi ügyelet, illetve folyamatban van. Ha megkapja a mőködési engedélyt a Társulás akkor a 
hétvégi fogorvosi ügyelet meg lesz oldva Kuncsorba lakosságának. Az önkormányzatnak nem kell 
hozzájárulást fizetnie a fenntartásért. 
 
Szeremi Krisztián: kérdezi, hogy az átjárás hogyan lesz megoldva? 
 
Rédai János: mindenkinek magának kell megoldani, úgy mint a rendes orvosi ügyelet 
igénybevételénél. 
A választás miatt kell módosítani a megállapodást. 
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
68/2010.(XI.18.) sz önkormányzati határozat 
A  Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 
40/2010. (VII.15.) sz. határozata módosításáról 
 
A  Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 40/2010. (VII.15.) sz. 
határozatával elfogadott társulási megállapodást és mellékleteit az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1.) a  társulási megállapodás VIII. fejezet 5.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„5.) A társulás megalakulásával kapcsolatos  elıkészítési költségeket valamint a mőködtetés 
költségeit Túrkeve város Önkormányzata biztosítja.” 
 

2.) a társulási megállapodás X. fejezete 2.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 

„ 2.) A társulás tagjai a társulás mőködésének ellenırzését  külsı ellenırzés és 
államháztartási belsı kontrollrendszerek keretében végzik.” 
 

3.) a társulási megállapodás V. fejezet 13. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„13.) Ha a tag ezen felhívás ellenére –a közölt határidın belül- sem tesz eleget a jelen 
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a társulási tanács a tagot a naptári év 
utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból. 
Fontos oknak minısül az az eset, ha a társulás tagja az elıírt módon megküldött 
értesítések ellenére nem képviselteti magát a társulási tanács és a pénzügyi bizottság 
ülésein, távolléteivel határozatképtelenség miatt akadályozza a Társulás mőködését.” 
 
4.) a társulási megállapodás VII. fejezet 10.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

 
„10.)A társulási tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre a képviselı-testület 
ülésérıl készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzıkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy (hitelesítı)  írja alá. 
A jegyzıkönyvet az ülést követı 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti 
illetékes közigazgatási hivatalnak.” 
 
A Képviselı-testület Kuncsorba község Önkormányzatának képviselıjeként a Társulási 
Tanácsba Rédai János polgármestert delegálja. 
 
A Képviselı-testület - a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Társulási 
Megállapodást a az alábbiak szerint elfogadja: 
 
 
Errıl értesülnek: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Varga Imre jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
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5. Társult Önkormányzatok képviselı-testületei 
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal 
7. I r a t t á r 
8.  

68/2010.(XI.18.) sz. határozat melléklete 
 

A Nagykunsági Fogászati Ügyeleti 
Önkormányzati Társulás 

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 
Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselı-testületei  

a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

  évi LXV. törvény (Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében,  
• valamint a helyi önkormányzatok 

  társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény  
  (Ttv.) 16.§-a által meghatározott társulási jog alapján, 
a térség kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenınapokon, valamint ünnepnapokon 
biztosított fogászati ügyeleti ellátása feladatainak megoldása érdekében, mint közös cél 
megvalósítására  
mint alapító tagok önálló jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulást hoznak 
létre és biztosítják annak mőködési feltételeit. 
A társult önkormányzatok felsorolását  az önkormányzatok pontos megnevezésének és 
székhelyének feltüntetésével az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
PREAMBULUM 
 

A települési önkormányzat kötelezı feladatai között az egészségügyi alapellátás szerepel. A 
helyi önkormányzatok a helyi igényektıl és teljesítıképességtıl függıen egymástól eltérı 
önkormányzati feladat- és hatásköröket vállalhatnak.  A helyi önkormányzatok önként 
felvállalt feladatok ellátására is szabadon társulhatnak más helyi önkormányzattal  

Törvény a nagyobb lakosságszámú és teljesítıképességő önkormányzatoknak - más helyi 
önkormányzatokhoz képest - több kötelezı feladat- és hatáskört állapíthat meg. 

 Jogszabály szerint a fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése a fıvárosban, a 
megyeszékhelyen, valamint a megyei jogú városban legalább a heti pihenınapokon és 
munkaszüneti napokon - legalább 6 órás rendelési idıben - kötelezı. 

Térségükhöz legközelebb Szolnokon mőködik hétvégi fogorvosi ügyelet. 
 A fogászati alapellátás körébe tartozó sürgısségi ellátásra - a 20 000 fıt meg nem haladó 

lakosságszámú települések bármilyen jellegő bevonásával - 20 000 fıt meghaladó 
lakosságszám esetén legfeljebb egy ügyeleti szolgálatra köthetı finanszírozási szerzıdés. 
 
Társult tagok lakosságszáma 2009 január 01-én meghaladta a 20 000 fıt, így társulás 
alakításával megoldható az ügyeleti ellátás egészségbiztosítási finanszírozással. 
 
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulásukat 
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök alapján 
hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatának 
hatékonyabb, célszerőbb megoldására, a Ttv. 16.§-a értelmében. 
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I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŐKÖDÉSI TERÜLETE 
 
1.) A társulás neve: Nagykunsági Fogászati Ügyeleti  
Önkormányzati Társulás 
 
2.) Székhelye: 5420 Túrkeve, Petıfi tér 1. 
 
3.) A Társulás tagjai: 
 
 
1. Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselı-testülete, 
2. Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete,   
3. Kétpó Község Önkormányzata Képviselı-testülete, 
4. Mezıhék Község Önkormányzata Képviselı-testülete, 
5. Mesterszállás Község Önkormányzata Képviselı-testülete, 
6. Mezıtúr Város Önkormányzata Képviselı-testülete, 
7. Túrkeve Város Önkormányzata Képviselı-testülete. 
 
4.) Mőködési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 
 
5.) A feladatellátás helye: 5420 Túrkeve, Széchenyi út 5. sz.alatti fogorvosi rendelı. 
 

4. A Társulás bélyegzıje: „Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati 
Társulás” 

felirattal ellátott, a társulás székhelyét, adószámát és bankszámlaszámát 
tartalmazó hosszú bélyegzı. 
 
II. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

1.) A Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás (továbbiakban: 
Társulás) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. 
évi CXXXV.törvény (továbbiakban: Ttv.) 16-17. §-ai alapján önálló jogi 
személyiséggel rendelkezik.  A jogi személyiséggel rendelkezı társulás mőködése 
során  a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

 
2.) A Társulást az önkormányzatok határozatlan idıre hozzák létre.  

 
 

3.) A Társulás gazdálkodási, pénzügyi feladatait Túrkeve Város Önkormányzat 
 
      Polgármesteri Hivatala látja el, jelen társulási megállapodásban, továbbá az 
     államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.  sz.rendeletben 
 foglaltak szerint. 

4.) A Társulás képviseletére a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes jogosult. 

5.)  A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba 
történı bejegyzéssel jön létre, az erre vonatkozó kérelmet a Társulás elnöke 
nyújtja be az alakuló üléstıl számított 8 napon belül. 

 
 



 13 

III. A TÁRSULÁS ÉS A TAGOK FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
 
 Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös érdekeiknek megfelelıen az alábbi feladatokat 
valósítják meg: 

• 862302 -1  szakfeladatszámú fogorvosi ügyeleti ellátás. 
Kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenınapokon, valamint ünnepnapokon 
folyamatos elérhetıséggel és az elıírt helyszíni tartózkodással biztosított fogászati 
ügyeleti ellátás biztosítása egészségügyi szolgáltatóval kötött feladatátadási 
megállapodás útján. 

• Társult tagok a feladatkört a társulásra átruházzák. 
 
IV. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 
 
862302-1 szakfeladat, kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenınapokon, valamint 
ünnepnapokon folyamatos elérhetıséggel és az elıírt helyszíni tartózkodással biztosított 
fogászati ügyeleti ellátás  
 
V. TAGSÁGI JOGVISZONY 

1. Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget 
 vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással 
 összefüggı felelısségi szabályokat. 
 

2. A Társulásban résztvevı települések képviselı-testületei a Ttv. 4.§ (1) bekezdése 
alapján minısített többséggel hozott határozatukkal mondják ki a Társulásban való 
részvételüket. 

 
3. A Társulásban résztvevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel 

 
 hozott döntése szükséges: 
 a) a megállapodás jóváhagyásához, 
 b) a megállapodás módosításához, 
 c) a megállapodás megszüntetéséhez, 
 d) a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 
 e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 
 

4. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok 
 képviselı-testületének minısített többséggel hozott határozata szükséges,  melynek 
 tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen társulási megállapodás  rendelkezéseit 
magára nézve  kötelezınek ismeri el, elfogadja a Társulás céljait.. 
 

5. A Társuláshoz történı csatlakozáshoz szükséges a Társulásban résztvevı valamennyi 
tagönkormányzat képviselı-testületének minısített többséggel hozott határozata. 

6. ) A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási megállapodást és a Társulás Alapító 
okiratát módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi 

 Igazgatóságához be kell jelenteni. 
 

7. Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok  
  önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és 
alapos  indokok alapján élnek. 
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8. A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával –december 31.i 

hatállyal- lehet. A Ttv. 4.§ (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minısített 
többséggel hozott döntést a képviselı-testület legalább 3 hónappal korábban köteles 
meghozni és a társulás tagjaival közölni. 

9. A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevı 
képviselıtestületek mindegyikének minısített többséggel hozott határozata szükséges.  

10. A felmondó tag köteles a felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körő 
megtérítésére. Ezen kártérítési felelısséget tagok valamennyi, a felmondással 
összefüggı kárra vonatkoztatják. 

 
11. Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni, figyelembe véve a 

kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelı kötelezettségeket is. 
 

12. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, 
illetve elmulasztja, az elnök köteles s tagot  írásban, megfelelı határidı tőzésével 
felhívni a teljesítésre. 

 
13. Ha a tag ezen felhívás ellenére –a közölt határidın belül- sem tesz eleget a jelen 

megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a társulási tanács a tagot a naptári év 
utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból. 

 
 Fontos oknak minısül az az eset, ha a társulás tagja az elıírt módon megküldött 
értesítések ellenére nem képviselteti magát a társulási tanács és a pénzügyi bizottság ülésein, 
távolléteivel  határozatképtelenség miatt akadályozza a Társulás mőködését.” 

 
14. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel.  

 
VI. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 
 

1.) A Társulás szervezete: 
 

• Társulási Tanács, 
• Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettese, 
• Pénzügyi Bizottság. 

 
2.) Társulási Tanács 

• A Ttv. 11. §-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely 
a társulás tagjait képezı önkormányzatok által delegált képviselıknek az 
összességébıl áll. Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál ��aki a 
társult Önkormányzat mindenkori polgármestere, -vagy a társult önkormányzat 
képviselı testületének tagja- ��a Társulási Tanácsba. 

• A Tanács tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. 
• �Feladat- és hatásköre: 

  a. A Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének, pénzügyi 
  Bizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, 
  b. a mőködési hozzájárulás mértékének megállapítása, 
  c. Tagokat terhelı egyéb kötelezettség megállapítása, 
  d. A hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés 
  e. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása, 
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  f. A költségvetés elsı félévi és éves végrehajtásáról szóló 
  beszámoló, éves mérleg elfogadás, 
  g. A feladatellátással kapcsolatos  szerzıdések megkötése, 
  h. Az e  megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, 
  a feladatellátás idıarányos állapotának elemzése és értékelése.  

3.) Társulási tanács elnöke, elnökhelyettese 
• �A Társulási Tanács nyílt szavazással, minısített többséggel saját tagjai 
sorából elnököt és elnökhelyettest választ. 

• �Az elnök, elnökhelyettes megbízatása az önkormányzatnál betöltött 
tisztségének, megbízatásának megszőnéséig áll fenn. 

• �Feladatuk: 
a) összehívja a Társulási Tanács üléseit, 
b) képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és 

más hatóságok elıtt, 
c) intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a 

   Társulás törzskönyvi nyilvántartásában szereplı adatok 
   változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító okirat 
   módosítását követı 8 napon belül, 

d) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, 
   költségvetésének, éves beszámolójának elkészítésérıl, 

e) a Társulás mérlegét a Tagok számára hozzáférhetıvé teszi, 
f) ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, 

   illetve a Társulási Tanács számára elıírt, 
g) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács 

        részére a Társulás mőködésérıl, feladatainak ellátásáról, a társulási 
   cél megvalósulásáról 

h) a  szerzıdéseket, valamint azok módosításait a Társulás nevében 
aláírja, 

• Az elnöki megbízatás megszőnik: 
  - önkormányzati képviselıi,polgármesteri tisztségének megszőnésével, 
  - az ıt delegáló önkormányzat által történı visszahívással, 
  - a Társulási Tanács által történı visszahívással, 
  - lemondással, 
  - elhalálozással, 
 

• �A Társulási Tanács jogosult minısített többséggel az Elnök visszahívására.  
• A korábbi Elnök köteles az új választástól számított 30 napon belül 
elszámolást készíteni, az ügyek intézését az újonnan megválasztott Elnöknek 
átadni.  

• Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig 
a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 
napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök 
megválasztásának céljából. 

• �A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása 
esetén teljes jogkörrel helyettesíti. 

• Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szőnik meg. 
• A Társulás elnökhelyettesének megbízatási idıtartamára az elnökre 
vonatkozó rendelkezések irányadóak. 
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4.) Pénzügyi bizottság 

 
• A társulás tagjai  a  Társulási Tanács elsı ülésén, a társulási tanács 
tagjaiból ellenırzı-felügyelı szervként 1 elnökbıl és 2 tagból álló Pénzügyi 
Bizottságot hoznak létre. 

• �A Pénzügyi Bizottságnak nem lehet tagja a Társulási Tanács elnöke, 
  elnökhelyettese. 

• A Pénzügyi bizottság feladata a társulás mőködési, pénzügyi ellenırzése. 
• A bizottság szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik. 
• A Pénzügyi Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen valamennyi tag  
jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül újra össze kell 
hívni. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül 
határozatképes. 

• A Pénzügyi Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 5 nappal 
 megelızıen írásban hívja össze. Az ülés összehívását a bizottság   bármely 
tagja írásban kezdeményezheti az ok megjelölésével. 

    Az ülés összehívására rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben  
    
                           telefonon, e-mail –en is sor kerülhet. 

• A Pénzügyi Bizottság döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza. 
• Feladata: 

− A Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását továbbá a 
Társulási Tanács elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a 
jogszabályi elıírások megfelelısége szempontjából köteles megvizsgálni és errıl a 
Társulási Tanácsnak jelentést elıterjeszteni, 

− A tagok tájékoztatásának vizsgálata, 
− A bizottsági tagok megbízatása az elnökre vonatkozó szabályok szerint szőnik meg.  
− A Pénzügyi Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg 
− A Pénzügyi Bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyet a Bizottság 
 elnöke és a jegyzıkönyvvezetı ír alá. 
. 
VII. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŐKÖDÉSE 
 

5. A Társulási Tanács megalakultnak tekinthetı, ha a tagönkormányzatok 
képviselıtestületeinek mindegyike minısített többséggel jóváhagyta a 
megállapodást, 

megválasztotta képviselıjét és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a 
megalakulást. 
2.) A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében az általa felhatalmazott 
elnökhelyettes  hívja össze és vezeti. A Társulási Tanács ülését írásban, az ülés napját 
legalább 5 nappal megelızıen kell összehívni. Sürgıs esetben ennél rövidebb idı is 
lehetséges, de csak a tagok megfelelı értesítése mellett. A határozatképességet a jelenléti ív 
alapján kell megállapítani. 
3.) Az ülést össze kell hívni: 
a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, 
b) a társulási tanács által meghatározott idıpontban, 
c) a társulás bármely tagjának –napirendet tartalmazó- indítványára. 
 



 17 

6. A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de 
a 

napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. A 
Társulási Tanácsülésen abban az esetben tárgyalható a meghívóban nem szereplı 
napirendi pont, ha a Társulási Tanács ülésén valamennyi Társulási tag képviselve van 
és a Társulási tanács tagjai  minısített többséggel  napirendre tőzik a kérdés megtárgyalását. 
 
5.) A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen 
van.  
A napirendi javaslat elfogadásához a  jelen lévı tagok több mint a felének  igen  szavazata 
szükséges.. 
6.) Határozatképtelenség esetén az eredeti idıpontot követı 5 napon túli, de 10 napon 
belüli idıpontra kell az újabb ülést összehívni. 
 

7. A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértık vagy egyéb 
személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi 
pontokhoz hozzászólhatnak. 
 
8.) A társulási tanács döntését ülésen,  nyílt szavazás útján, határozattal 
hozza. Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok 
megállapításával döntenek. Szavazni csak  személyesen, vagy a társulás  tanács tagja által 
írásban meghatalmazott helyettes (önkormányzat képviselı) útján lehet. 
 
9.)A határozatot elfogadottnak kell tekinteni, ha a jelenlevı tagok több mint  a fele, -minısített 
többség szükségessége esetén a társulási tanács összes tagjának  több mint a fele- igen 
szavazattal elfogadja.  
 
10. A társulási tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre a képviselı-testület 
ülésérıl készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzıkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy (hitelesítı)  írja alá. 
A jegyzıkönyvet az ülést követı 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti 
illetékes közigazgatási hivatalnak. 
 
11.)A Társulási Tanács minısített többséggel dönt az alábbi esetekben: 
a) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról szóló döntések,  
b)  az elnök, az elnökhelyettes megválasztása, visszahívásáról szóló döntések 
c) a társulás éves munkatervérıl és költségvetésérıl szóló döntések, valamint a 
költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadása. 
 
VIII. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 
 
1.) A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, alapításkor a társulás saját vagyonnal nem 
rendelkezik. 
2.) A Társulás gazdálkodására, könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeire az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.), az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 249/2009.(XII.19.) Kormányrendelet és az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet az irányadó. 
3.) A Társulás megszőnése esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek. 
4.) A tagok tudomásul veszik, hogy alapításkor  önrész biztosítása nem szükséges. 
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5.) A társulás megalakulásával kapcsolatos  elıkészítési költségeket valamint a 
mőködtetés költségeit Túrkeve város Önkormányzata biztosítja. 

 
 
 
 
IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 

• A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok 
elıtt 

  általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli 
• A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, 
hogy a géppel vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott társulási név 
alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá. 

• Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az elnökhelyettes 
jogosult. 

X. A TÁRSULÁS ELLENİRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE 
 

1.) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény alapján a közigazgatási hivatal törvényességi ellenırzési jogkörében 
vizsgálja, hogy a társulás szervezete, mőködése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a 
jogszabályoknak. 

2.)  A társulás tagjai a társulás mőködésének ellenırzését  külsı ellenırzés és 
államháztartási belsı kontrollrendszerek keretében végzik. 

3.) A Társulási Tanács tagjai évente legalább egyszer a képviselı-testületeiknek 
 beszámolnak a Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél 
 megvalósulásáról, mellyel együtt történik a Pénzügyi Bizottság ellenırzéseinek 
 eredményeirıl készült beszámoló értékelése. 
 
XI. A TÁRSULÁS MEGSZŐNÉSE 
A Társulás megszőnhet  a társulásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekben 
foglaltak szerint, vagy valamennyi tag elhatározásából. 
 
XII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 
 
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a 
civil szervezetek bevonásával a teljes körő lakossági tájékoztatásra.  
Tagok  rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára a 
társulás mőködésérıl. 
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1.) Jelen társulási megállapodás akkor lép hatályba, amikor a képviselı-testületek 
 mindegyike minısített többséggel jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta 
 képviselıjét, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulást. 

2.) A társuló képviselı-testületek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból 
 keletkezı vitás kérdéseiket elsıdlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti 
 egyeztetéssel rendezik. 

3.) Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 
 önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok 
 társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény, az 
 államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás 
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 mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet az irányadó. 
4.) Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult 

 személyek változása esetén, haladéktalanul meg kell jelölniük az új képviselıket. 
 
 
 
Az alábbi mellékletek a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik: 
 
1. számú melléklet: A társult önkormányzatok felsorolása az önkormányzatok pontos 
megnevezésének és székhelyének feltüntetésével 
2. számú melléklet: A képviselı – testületi határozat 
3. számú melléklet: Aláíró lapok a Társulási megállapodás elfogadásáról 
4. számú melléklet: Aláíró lapok a Társulási megállapodás módosításának elfogadásáról 
 
 

1. számú melléklet 
 

A társult önkormányzatok felsorolása az önkormányzatok pontos megnevezésének és 
székhelyének feltüntetésével 
 
 
Önkormányzat neve Székhelye Lakosságszám (fı) 

 
 
Ecsegfalva Község 
Önkormányzata Képviselı-
testülete,.  
 

5515 Ecsegfalva, Fı u. 67. 1232 

Kuncsorba Község 
Önkormányzata  Képviselı-
testülete. 
 

5412  Kuncsorba, Dózsa 
György ut 26 

637 

Kétpó Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete 

5411. Kétpó, Almásy tér 1. 723 

Mezıhék Község 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

5453. Mezıhék, Felszabadulás 
u. 1. 

327 

Mesterszállás Község 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

5452. Mesterszállás, 
Szabadság u. 24. 

711 

Mezıtúr Város 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

5400. Mezıtúr, 
Kossuth tér 1. 

18 176 

Túrkeve Város 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

5420. Túrkeve, 
Petıfi tér 1. 

9215 
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2. számú melléklet 
 

Képviselı – testületi határozat 
 

………………Város/Község  Önkormányzata Képviselı – testületének 
…./2010. (…) határozata 

 
 A Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról 
 
 A képviselı-testület elhatározza, hogy a település hétvégi és munkaszüneti napi fogászati 
ügyeleti ellátását -mint felvállalt feladatot - a társult településekkel közösen biztosítja. 
 
 A képviselı-testület a település hétvégi és munkaszüneti napi fogászati ügyeleti ellátása 
biztosítása érdekében  megalapítja a jogi személyiséggel rendelkezı  Nagykunsági Fogászati 
Ügyeleti Önkormányzati Társulást. A feladatellátással megbízza a társulást, a feladatellátást a 
társulásra átruházza. 
 
A képviselı-testület hozzájárul, hogy a Társulás székhelye és a feladatellátás helye Túrkeve 
legyen. 
 
 A képviselı-testület a társulási megállapodást és mellékleteit  e határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társulási megállapodást …………………… 
Önkormányzata képviseletében aláírja. 
 
 A képviselı-testület …………… Önkormányzatának képviselıjeként a Társulási 
Tanácsba …………………. polgármestert(……………………..önkormányzati képviselıt) 
delegálja. 
 
 A képviselı-testület elfogadja, hogy a társulás a feladatellátás céljából és a finanszírozás 
biztosítása érdekében egészségügyi szolgáltatóval feladatátadási megállapodást kössön. 
. 
Határozatot kapja:…………. 
 
………………….,2010…………….. 
                                                              polgármester                                   jegyzı 
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3. számú melléklet 

 
Aláíró lapok a Társulási megállapodás elfogadásáról 
 
Település megnevezése  
 

Elfogadó önkormányzati 
határozat száma 
 

Képviselı neve, Képviselı 
aláírása 
Bélyegzı 
lenyomata 
 

 
Ecsegfalva Község 
Önkormányzata Képviselı-
testülete,  
 

54/2010 (VI.29.) KT.sz. 
határozat 

Bálint Józsefné 
polgármester 

Kuncsorba Község 
Önkormányzata  Képviselı-
testülete. 
 

40/2010 (VII.15.) sz határozat Rédai János 
polgármester 

Kétpó Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete 

19/2010 (VI.17.) sz  határozat 
. 

Boldogh István 
polgármester 
 
 

Mezıhék Község 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

24/2010 (VI.24.) sz határozat Fórizs Ágnes 
polgármester 
 
 

Mesterszállás Község 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

79/2010 (VI.29.) sz határozat Kiss Gábor 
polgármester 
 
 

Mezıtúr Város 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

147/2010 (VI.24.) sz határozat Patkós Éva 
önkormányzati képviselı 
 

Túrkeve Város 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

86/2010 (V.27.) sz határozat Cseh Sándor 
polgármester 
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4. számú melléklet 
 
Aláíró lapok a Társulási megállapodás módosításának elfogadásáról 
 
Település megnevezése  
 

Elfogadó önkormányzati 
határozat száma 
 

Képviselı neve, Képviselı 
aláírása 
Bélyegzı 
lenyomata 
 

 
Ecsegfalva Község 
Önkormányzata Képviselı-
testülete,  
 

…/2010 (......) KT.sz. 
határozat 

Kovács Mária 
polgármester 

Kuncsorba Község 
Önkormányzata  Képviselı-
testülete. 
 

../2010 (…...) sz határozat Rédai János 
polgármester 

Kétpó Község 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

…/2010 (…...) sz  határozat 
. 

Boldogh István 
polgármester 
 
 

Mezıhék Község 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

../2010 (…….) sz határozat Fórizs Ágnes 
polgármester 
 
 

Mesterszállás Község 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

../2010 (…….) sz határozat Kiss Gábor 
polgármester 
 
 

Mezıtúr Város 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

…/2010 (……..) sz határozat Herczegh Zsolt 
polgármester 
 
 

Túrkeve Város 
Önkormányzata Képviselı-
testülete 

…/2010 (…..) sz határozat Dr Szabó Zoltán 
polgármester 
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VII. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi társulási Tanácsban és 
Terület-fejlesztési Tanácsban történı helyettesítésrıl 
 
Rédai János: van ahol a helyettesítés csak polgármesterrel oldható meg. Eddig is Török 
Csaba Örményes polgármestere helyettesítette.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
69/2010.(XI.18.) sz. önkormányzati határozat 
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban és 
Területfejlesztési Tanácsban történı helyettesítésrıl 
 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (2) bekezdésében 
eljárva a Rédai János polgármester távollétében a Törökszentmiklós Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás 
  
- Társulási Tanácsban  Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármestert   
 
- Területfejlesztési Tanácsban Török Csaba Örményes község polgármesterét  

 
            bízza   meg képviselettel. 
 
Errıl értesül:  

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester 
4. Török Csaba Örményes község polgármestere 
5. Dr. Varga Imre jegyzı 
6. Dr. Ondok László aljegyzı 
7. I r a t t á r 
 

VIII. Egyéb bejelentések: 
 
Rédai János: kéri, akinek bejelentése van tegye meg. 
 
Szeremi Krisztián: van nekünk egy tornatermünk és jó lenne ha azt ki is használnák. Meg 
lehetne-e azt oldani, hogy ott teremfociznának a fiatalok? Kuncsorbán a fiataloknak az 
egyetlen szórakozási lehetıség a kocsma. 
 
Rédai János: az iskoláé a tornaterem, ott egy héten három alkalommal van tornaóra. Kicsit 
bonyolult annak a megoldása, hogy bármikor bemehessenek. Az is kérdés, hogy a teremfoci 
után másnap hogyan lesz átadva a terem az iskolának. Azt meg tudjuk oldani, hogy havonta 1-
2 alkalommal fociznának, de az iskolával kell egyeztetni. Beszélünk az iskola vezetésével és 
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megnézzük hogyan tudjuk megoldani. A fiatalokkal vannak problémák, a kondi teremnél is 
nehezen tudjuk beszedni a főtési díjat is.  
 
Szeremi Krisztián:  a sportpályát is ki lehetne használni, le kell állítani két kaput és rögzíteni  
és focizhatnának a fiatalok. 
 
Bana Lajosné: az öregiskola udvarán van felállítva kapu és ott fociznak a gyerekek. 
 
Rédai János: a nagypályán lehet focizni, azt mi karbantartjuk, annak kihasználása nem 
rajtunk múlik, hanem a fiatalokon. A kaput ki kell vinni és le kell rögzíteni, ezt tavasszal meg 
lehet oldani.  
 
Szeremi Krisztián: pályázatíró cég képviselıje kereste meg írásban. A Szent István Egyetem 
Állatorvos tudományi karán 10 éve irányítja a pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi és egyéb 
ügyintézését. Eddig csak 90 pályázat elkészítésében és menedzselésében vett részt. 2005-tıl 
nemcsak az egyetemen hanem külsı cégeknek is végez pályázati tanácsadói tevékenységet. 
Elsısorban gazdaságfejlesztési, mezıgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok elkészítésében 
vettek részt. Partnerek számára a pályázatok elkészítését ingyenesen végzik, a pályázat 
elkészítéséért és menedzseléséért a pályázat nagyságától és bonyolultságától függıen 
megbízási, illetve sikerdíjat számítanak fel. A megbízási díj 0-20 eFt, a sikerdíj az elnyert 
támogatás 1,5-3 %-a. Szerinte foglalkozni kellene ezzel az ajánlattal, mert Kuncsorba 10 
pályázatból 9-et megnyerne, mert hátrányos helyzető település vagyunk. Kéri a testületet, 
hogy döntse el legyen-e pályázatíró cégünk, vagy ne. 
 
Bana Lajosné: kérdezi, hogy a megírt pályázatokból hány százaléka nyert az 
önkormányzatnál? 
 
Rédai János: ami beadtunk pályázatot 95 %-át megnyertük és saját magunk készítjük, illetve 
a LEADER Közhasznú Egyesülettel fillérekért. Nagyon sok pályázatíró cég van és 
ostromolnak naponta bennünket. Pl. az útpályázatunk elkészítése az elszámolásig 150.000,-Ft-
ért készítette el  LEADER Egyesület. A 29 millió forintos beruházás pályázati díját 
kiszámoljuk ezzel az ajánlattal háromszorosába kerülne. 
 
Rédai János: általában saját magunk készítjük a pályázatokat, pénzügyi lehetıségeink miatt 
bonyolult, nagyobb volumenő pályázatokkal nem is foglalkozunk. A LEADER Egyesületnek 
is az lenne a jó, ha a helyi vállalkozások és az önkormányzatok igénybe vennék a munkájukat.  
Mivel több bejelentés nem érkezett, megköszöni a megjelenést, az ülést 16 óra 45 perckor 
bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 /: Rédai János :/      /: Dr. Varga Imre :/ 
    Polgármester       jegyzı 


