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J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 24-i 
    rendkívüli ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet,  
                       Képviselık 
 

Dr. Ondok László aljegyzı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt és Tatár László 
urat Fegyvernek nagyközség polgármesterét. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja.  
 
 
Napirendi pontoknak az alábbiakat javasolja: 

1. Elıterjesztés a települési szilárd hulladékszállításra társulás kezdeményezésére 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 

 Szakelıadó:  Tatár László Fegyvernek nagyközség polgármestere 
 

2. Elıterjesztés a Mővelıdési Ház és Könyvtár közmővelıdési feladatainak ellátására 
megállapodás létrehozásáról 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 

 Szakelıadó:  Tatár László Fegyvernek nagyközség polgármestere 
 

3. Elıterjesztés a Remondis Kft. és a Remondis Kétpó kft. között létrejövı elszámolási 
megállapodás jóváhagyásáról 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 

 Szakelıadó:  Dr. Ondok László aljegyzı 
 
4. Elıterjesztés a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Intézményfenntartó 

Társulási Megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 

 Szakelıadó:  Dr. Ondok László aljegyzı 
 

5. Elıterjesztés Törökszentmiklós-Tiszatenyı települések közötti kerékpárút építésére 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 

 Szakelıadó:  Dr. Ondok László aljegyzı 
 
Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
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I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a települési szilárd hulladékszállításra társulás kezdeményezésére 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja azzal, hogy a hulladékszállítás feltételeit ki kell dolgozni, s ha 
számunkra kedvezı akkor úgy döntünk. 
 
Rédai János: a bizottsági ülésen Tatár László polgármester úr tájékoztatott bennünket, hogy 
miért szeretnénk társulást létrehozni a hulladékszállításra. Kuncsorbán magánszemélyek 
kommunális adója van bevezetve a lakosság számára, ebbıl fizeti ki az Önkormányzat a 
szemétszállítást és elhelyezést. A két összeg közötti különbözet mínusz, tehát hozzá kell tenni 
az Önkormányzatnak  Ha olyan társulást tudunk létrehozni ami a költségeket csökkenti, akkor 
azt javasolja, hogy abba lépjünk be. Elıször is ki kell dolgozni a részleteket. December 31-ig 
van szerzıdésünk a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft-vel. Két szempontból 
lesz jó az önkormányzatnak a társulás, egyrészt, hogy a lakosság tiszta képet lát, hogy mit 
fizet a szemétszállításért és az adóba. Ezt úgy szeretnénk megoldani, hogy a lakosság terhe ne 
növekedjen. Most mindenki után egységesen fizetjük a szállítási díjat, ha létrejönne ez a 
társulás, akkor a tényleges mennyiségért fizetne a lakos. Az önkormányzati törvény változása 
várható, illetve több törvénynek, mindent központosítani akarnak. 2013-tól biztos, hogy 
járások lesznek és a 2000 lélekszám alatti településeknek be kell lépnünk, még kevesebb 
létszámmal fog mőködni a hivatal. Ha ezt a társulást létrehoznánk, akkor ott végeznének 
minden adminisztrációt és akkor az itteni dolgozók ettıl a feladattól mentesítve lennének. A 
társulás feltételeinek kidolgozása után meg fogjuk tárgyalni az elıterjesztés, és ha kedvezık 
lesznek a feltételek akkor belépünk. 
 
Tatár László:  minden elhangzott, amikor az anyag elkészült, akkor tud a képviselı-testület 
érdemben dönteni. A törvények változásáról is többet tudunk szeptember, október környékén, 
hogy mire számíthatunk. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
25/2011.(VIII.24.) önkormányzati határozat 
A települési szilárd hulladékszállításra társulás kezdeményezésére 
 
 

1. Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
települési szilárd hulladék társulási formában történı szállítására Fegyvernek 
székhellyel létrehozott kommunális szolgáltató intézményt közösen tart fenn, társulás 
formájában. 
A társulásban résztvevı települések: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, 
Örményes Község, Kuncsorba Község, Tiszatenyı Község, Tiszapüspöki Község, 
Kengyel Község. 
 

2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás elıkészítésére. 
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Errıl értesül:  

1 Érintett önkormányzatok polgármesterei 
3. Képviselı-testület tagjai 
4. Rédai János polgármester 
5. Dr. Papp Antal jegyzı 
6. Dr. Ondok László aljegyzı 
7. I r a t t á r                     

 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Mővelıdési Ház és Könyvár közmővelıdési feladatainak ellátására 
megállapodás létrehozásáról 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, 
meg kell nézni, hogy jogilag lehetséges-e a társulásba belépés, mivel nekünk már van egy 
együttmőködési megállapodásunk a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülettel erre a 
feladatra. Ki kell dolgozni ennek a társulásnak is a részleteit. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: nem támogatja, ha már a testület hozott egy határozatot, hogy a 
Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülettel együttmőködik és ez alapján tudtak pályázni, 
akkor nem tartja etikusnak, hogy másik társulásban gondolkodunk. Még meg sem valósult ez 
a létesítmény. 
 
Ács Gyuláné: a bizottság úgy járul hozzá, hogy meg kell nézni a jogi lehetıségét, hogy a 
LEADER Egyesülettel együtt hogyan tudnánk belépni a társulásba. 
 
Tatár László: alap kérdés az, ha társulásban gondolkodunk, hogy ennek milyen lesz a 
felállása LEADER, IKSZT. Jelenleg a törvény nem teszi lehetıvé. Ezért van itt az elıkészített 
anyag, amelyet elküldenénk a Vidékfejlesztési Minisztériumba, ebben teszünk javaslatot arra, 
hogy a LEADER, IKSZT és Fegyvernek Nagyközség Mővelıdési háza hogy tud társulni és a 
törvényeket hogyan kellene módosítani. Erre majd kapunk választ. Elméletileg nincs kizárva a 
lehetıség, hogy marad Kuncsorba LEADER, Örményes IKSZT és Fegyvernek mint önálló 
intézmény és ebbıl kellene összehozni egy társulást, ennek kell megnézni a jogi részét és a 
financiális részét is. Az alapkérdés az lenne mindannyiónknak, hogyan tudnánk legolcsóbban 
mőködtetni. A célunk az lenne, hogy a mőködéshez szükséges forrást a LEADER-bıl, az 
IKSZT-bıl és az állami alapnormatívából össze lehetne rakni, így az önkormányzatok terheit 
tudnánk csökkenteni. 
 
Rédai János: meg kell néznünk a jogi oldalát, mivel nekünk van már egy megállapodásunk a 
Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülettel, abban lefektettünk, hogy mennyi pénzt adunk 
át. Mi ennél többet nem tudunk adni. Azt javasolja, hogy ne zárkózzunk el tıle, az elvi 
engedélyt adjuk meg. Ha a konkrét anyag rendelkezésre áll, akkor tudunk benne véglegesen 
dönteni. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet:   azért mondta az elıbb, hogy nem támogatja, mert nem kaptunk 
tájékoztatást Polgármester úr részérıl, hogy Fegyvernek milyen forrásokat szeretne bevonni, 
úgy támogatja, hogy nem kell egy élı megállapodást felbontani. 
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Rédai János: a Tisza-menti LEADER Egyesülettel tegnap tárgyalt ez ügyben és abban 
maradtak, hogy meg kell nézni jogilag hogyan lehetséges a társulásba belépni. Szavazásra 
bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
26/2011.(VIII.24.) sz. önkormányzati határozat 
Mővelıdési Ház és Könyvtár közmővelıdési feladatainak ellátására megállapodás 
létrehozásáról szándéknyilatkozat 
 

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy Fegyverneki 
telephellyel Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések között a Mővelıdési 
Ház és Könyvtár közmővelıdési feladatainak ellátására – jogszabályi lehetıségeket 
figyelembe véve - Társulási Megállapodás vagy Együttmőködési Megállapodás jöjjön 
létre. 

 
Errıl értesül:  

1.) Képviselı-testület tagjai 
2.) Rédai János polgármester 
3.) Tatár László Fegyvernek Nagyközség polgármestere 
4.) Török Csaba Örményes község polgármestere 
5.) Dr. Papp Antal jegyzı 
6.) Dr. Ondok László aljegyzı 
7.) I r a t t á r 

 
III. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Remondis Kft. és a Remondis Kétpó kft. között létrejövı elszámolási 
megállapodás jóváhagyásáról 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testület részére. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
27/2011.(VIII.24.) önkormányzati határozat 
Remondis Kft. (1211 Budapest, Szállító u. 6.) és Remondis Kétpó Kft. (5000 Szolnok, 
József A. út 85.) között létrejövı elszámolási megállapodás jóváhagyásáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint a Remondis Kétpó Kft 
tulajdonos önkormányzata jóváhagyja a jelen határozat mellékleteként csatolt,  a 
Remondos Kft. és a Remondis Kétpó Kft. között létrejövı – a 2006-2008. években 
végzett szennyvíziszap kezeléssel kapcsolatos – elszámolási megállapodást és 
felhatalmazza az ügyvezetést annak aláírására. 
 

Errıl értesül:  
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Boldog István Kétpó Község polgármestere 
4. Dr. Papp Antal jegyzı 
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5. Dr. Ondok László aljegyzı 
6. I r a t t á r           

        
IV. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Intézményfenntartó 
Társulási Megállapodásának módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Tatár László: a bölcsıdét úgy finanszírozzák, mint az egészségügyet. Egy hely 162 ezer 
forint, ha itt Kuncsorbán ilyen igény felmerül, akkor ezt az összeget meg kell fizetni az 
kuncsorbai Önkormányzatnak. Ez egy lehetıség. 
 
Rédai János: mivel mi társulásban vagyunk, nekünk is el kell fogadnunk a megállapodás 
módosítást, itt nekünk akkor lesz kötelezettségünk, ha Kuncsorbáról igényelnek férıhelyet. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
28/2011.(VIII.24.) sz. önkormányzati határozat 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodásának módosítása.  
 

Kuncsorba község Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszavirág Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde Intézményfenntartó Társulási Megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás „III. Költségek viselésének aránya és 
teljesítésének feltételei” címő rész kiegészül az alábbi 7.) ponttal: 
 
7.) A Bölcsıdei férıhely önkormányzati támogatásának összege 2012. évre 165.200,- 

Ft/fh., melyet az igénybevevı önkormányzatok támogatásként nyújtanak 
Fegyvernek Önkormányzat részére egy összegben legkésıbb tárgyév április 30-ig. 
Ezt követıen a Bölcsıdei férıhelyekre jutó önkormányzati támogatás következı 
évi összegét az érintett önkormányzatok évente felülvizsgálják és azt a 
tervkoncepció jóváhagyásáig módosítják.  

 
Errıl értesül:  

1.) Képviselı-testület tagjai 
2.) Rédai János polgármester 
3.) Tatár László polgármester 
4.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde igazgatója 
5.) Dr. Papp Antal jegyzı 
6.) Dr. Ondok László aljegyzı 
7.) I r a t t á r 

 
V. Napirend: 
 
Elıterjesztés Törökszentmiklós-Tiszatenyı települések közötti kerékpárút építésére 
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Rédai János: elıterjesztés nem készült, így szóban terjeszti elı. Hosszú idı óta téma a 
Kistérségi társulásban ez a pályázat. Ha a Társulás adja be a pályázatot, akkor be kell lépnie 
az ÁFA körbe. Abban az esetben járuljunk hozzá, amennyiben kiszámolják, és bizonyítva 
van, hogy a Társulást anyagi hátrány nem éri, mert be kell lépnie az ÁFA körbe. Tiszatenyı 
vállalja, hogy mindenféle többletköltséget fizet az egy dolog, de az ÁFA körrıl nem szól.  
 
Dr. Ondok László: határozati javaslat az alábbi: abban az esetben támogatja Kuncsorba 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ennek a pályázatnak a benyújtását, hogy ha az 
ÁFA körbe történı belépés kapcsán a Kistérségnek anyagi többletfizetési kötelezettsége nem 
keletkezik, illetıleg ilyen fizetési kötelezettséget Tiszatenyı megtéríti. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet:  a Társulás és Tiszatenyı köt egy megállapodást, és abban kell 
lefektetni a garanciákat, abban az esetben, ha Tiszatenyı nem tudná vállalni ezeket a 
költséget. 
 
Rédai János: a Kistérségi ülésen fog ez eldılni, most egy felhatalmazás kell részére, hogy 
milyen döntést képviseljen a testület részérıl. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
29/2011.(VIII.24.) sz. önkormányzati határozat 
A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtandó – 
Törökszentmiklós-Tiszatenyı települések közötti kerékpárút megépítésére - Új Széchenyi Terv 
ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú pályázatáról  
 
 

1.) Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Törökszentmiklós Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtandó az Új Széchenyi Terv ÉAOP-3.1.3/A-11 
kódszámú pályázat benyújtását abban az esetben  támogatja, ha ÁFA körbe történı belépés 
kapcsán a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak semmilyen 
többletfizetése kötelezettsége nem keletkezik, illetve az ebbıl eredı fizetési kötelezettséget 
Tiszatenyı település megtéríti. 
 
 

Errıl értesül: 
1.) Képviselı-testület tagjai 
2.) Rédai János polgármester 
3.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
4.) Kazinczi István Tiszatenyı polgármestere 
5.) Dr. Papp Antal jegyzı 
6.) Dr. Ondok László aljegyzı 
7.) Irattár 
 
Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 10 óra 10 perckor bezárja. 

 
 

K.m.f. 
 

 /: Rédai János :/      /: Dr. Papp Antal :/ 
    polgármester       jegyzı 


