
 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 22-i 
  soros ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet 
  képviselık 
  Dr. Horváth Eszter irodavezetı 
  Angyalné Gyetvai Andrea gazdasági irodavezetı 
  Ambrus Dénes iskolaigazgató 
  Barta Józsefné szociális intézmény igazgatója 
  Hillender Györgyné óvodaigazgató 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Horváth Eszter irodavezetıt, Angyalné 
Gyetvai Andrea gazdasági irodavezetıt, Ambrus Dénes iskolaigazgatót, Barta Józsefné szociális 
intézmény igazgatóját és Hillender Györgyné óvodaigazgatót. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. 
 
Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni az alábbi kiegészítéssel: 
 
17. Elıterjesztés a polgármester jutalmazására 
      Elıterjesztı: Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester 
 
A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I n t e r p e l l á c i ó k 
 
Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye fel. 
 
Nem érkezett interpelláció 
 
Polgármesteri tájékoztató 
 
A két ülés között az alábbi fontosabb események történtek: 
- November 21-én Fegyverneken megbeszélést folytatott Tatár László és Török Csaba 
polgármester urakkal a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatban. 
- November 22-én Szolnokon, a Szolnok és Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vett 
részt. 
- November 25-én a Törökszentmiklós és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. Felügyelı bizottsági 
ülésen vett részt. 
- November 25-én részt vett Szolnokon a Szolnok és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás 
ülésen. 
- November 29-én Törökszentmiklóson Kistérségi ülésen vett részt. 
- November 29-én Törökszentmiklóson a Munkaügyi Központnál egyeztetést folytattunk a 
közmunka programmal kapcsolatosan. 
- December 5-én Törökszentmiklós és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. Felügyelı bizottsági 
ülésen vett részt. 
- December 6-án helyben volt a Nagykunsági Fıcsatorna projektindító rendezvénye. 
 
Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. 
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I.  Napirend: 
 
Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjának 
megállapítására  
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: minden év végén meg kell határozni az ivóvíz díját, holnapi nap a Kft. 
taggyőlésének is el kell fogadni. 265,-Ft+ÁFA összeget javasol a Kft. vezetése elfogadni, ez az 
elızı évihez képest 10,8 %-os emelést jelent. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

15/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati tulajdonú vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjáról 

  
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete – figyelemmel az 1990. évi LXV. tv. 
16.§/1/ bekezdésére – az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§. (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében, a törvény melléklete B) Szolgáltatások (05511 szolgáltatás 
szám) alapján a következı rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
A Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamő Kft. által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú 
vízmőbıl szolgáltatott közmőves ivóvíz szolgáltatás díját a községben  

 
265,-Ft + ÁFA/m3-ben  
á l l a p í t j a   m e g . 

 
2.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2011. december 27. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg az 
önkormányzati tulajdonú vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról szóló 
11/2010.(XII.10.) rendelet hatályát veszti. 

 
Kuncsorba, 2011. december 22. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Papp Antal :/ 
    polgármester       jegyzı 
 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 
19/2002.(XII.31.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 
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Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
Rédai János: itt nem növekedés, hanem csökkenés van, igaz az ÁFA 2 %-kal emelkedik. Az 
ártalmatlanítási díj emelkedik, ezt nem mi állapítjuk meg, hanem a társulás. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: szerencsésebbnek tartotta volna, ha elıtte a hulladékszállítási 
szerzıdést fogadjuk el, az ott meghatározott díjtétel épül be a rendeletbe. Javasolja a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

16/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002(XII.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A  Kuncsorba Község Önkormányzata a települési hulladékokkal kapcsolatos 
közszolgáltatásokról szóló 19/2002(XII.31.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe az 
alábbi melléklet lép: 
 

„Melléklet” 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
19/2002(XII. 31.) önkormányzati rendeletéhez 

 
2012. december 31-ig érvényes közszolgáltatási díjak 

 
települési szilárd hulladék 
 
a) szállítás       150,- Ft/ürítés + ÁFA/ 110-120 literes edény 
 
b) szállítás                       1.500,- Ft/ürítés + ÁFA /1100 literes edény 
 
c) ártalmatlanítás           7.988,- Ft/tonna + ÁFA 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 
2. § 

 

Ez a rendelet 2012. január 1 napján lép hatályba.  

 

Kuncsorba, 2011. december 22. 
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 /: Rédai János :/      /: Dr. Papp Antal :/ 
   polgármester        jegyzı 
 
III. Napirend:  
 
Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló 8/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosítására  
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 3-1 
arányban elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: tudjuk, hogy az önkormányzatokra egyre több teher hárul, egyre kevesebb pénzt 
kapunk mőködésre. Elsısorban a kötelezı feladatok ellátását kell biztosítani. Több éve adókat 
nem vettettünk ki a lakosokra, örülünk, ha a kommunális adót befizetik.  A lakosokra több terhet 
nem tudunk rakni, ebbıl kifolyólag az önkormányzatnak sem marad mozgástere arra, hogy plusz 
feladatokat tudjon vállalni. Ezért javasoljuk, hogy szüntessük meg a kisdedtámogatást. 2013-tól 
amikortól feladatfinanszírozás lesz még nehezebb lesz a gazdálkodás. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: nem ért egyet az elıterjesztéssel, a kisdedtámogatást egy év alatt fizeti 
ki az önkormányzat, ha most megszüntetjük, az a 2013-as évet érinti. Majd amikor világosan 
látjuk az önkormányzatok helyzetét, akkor megszüntetjük. Nagyon faramucinak tartaná, ha most 
szüntetnénk meg, amikor havi rendszerességgel jelenik meg cikk az újságokban, hogy milyen jól 
állunk. Sokkal nagyobb bajban is volt már az önkormányzat és akkor megtartottuk ezt a 
támogatást. Sajnos, nem kell nagy összeggel számolni, mert kevés a születés. Nem javasolja a 
kisded támogatás megszüntetését. 
 
Bana Lajosné: a bizottsági ülésen elmondta a véleményét és volt egy módosító javaslata, hogy 
50.000,-Ft erejéig hagyjuk meg a kisdedtámogatást a 2012-es évben. Elhangzottak vélemények, 
ellenvélemények, ragaszkodik hozzá, hogy maradjon meg a kisdedtámogatás. 
 
Ács Gyuláné: többen azt javasoltuk, hogy vegyük ki a kisdedtámogatást, annyira nem látjuk a 
2012-es évet, hogyan tudjuk biztosítani az intézmények mőködését. A kisdedtámogatás nem 
annyira állja meg a helyét ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Igaz, hogy nem sok gyerek 
születik, ha meghagyjuk sem fog több születni. Jönnek segélyért az emberek, azt megkapják, 
lehet a következı évben még többen fognak jönni. Ezt a támogatást bármikor vissza lehet hozni, 
ha úgy látjuk, hogy bírja anyagilag az önkormányzat. 
 
Rédai János: az Alpolgármester Asszony felvetésére, hogy egy éves koráig ki kell kifizetni, ha 
a rendeletünkben megmarad a támogatás 2012-es évre, akkor a kifizetés 2013-ra áthúzódik, azt 
ki kell fizetni, visszamenılegesen nem szüntethetjük meg. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: elhangzott, hogy jönnek segélyért, nem biztos, hogy azoknál a 
családoknál ahol gyermek születik. Ezeket is tudjuk segíteni, ha majd olyan helyzetbe lesz az 
önkormányzat, akkor elgondolkodhatunk rajta, hogy megszüntetjük. İ is javasolja, hogy 
50.000,-Ft legyen a kisdedtámogatás. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a módosító indítványt, mely szerint 50.000,-Ft legyen a 
kisdedtámogatás, az kézfelemeléssel szavazzon. A szavazás eredménye 4 igen szavazat. 
 
Szavazásra bocsátja a módosítással együtt a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 
4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
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Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

17/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és  gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2009. 

(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2), 26. §, 32. § (3), 38. §. (9).bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:      

 
1. § 

 
(1) A Rendelet 7. §. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés kerül: 
 
„Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak vagy személynek, 
akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona.” 
 
(2) A Rendelet 20. §. (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés kerül: 
„A támogatás mértéke 50.000,-Ft, melynek kifizetésérıl a jegyzı lehetıleg a jogosultság  
  megállapítását követı hónap 5. napjáig, de legkésıbb a támogatott gyermek egy éves  
  korának betöltéséig gondoskodik.” 
 

2. §. 
 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
  
Kuncsorba, 2011. december 22. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Papp Antal :/ 
    polgármester        jegyzı 
 
IV. Napirend:  
 
Elıterjesztés a lakáscélú támogatásokról szóló 23/2004.(XII.15.) sz. önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: ezen rendeletünkben szereplı támogatást már nem is vették igénybe a lakosok, 
ezért is javasoljuk a megszüntetését. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotja: 
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Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

18/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
a lakáscélú támogatásokról szóló 23 /2004 (XII.15.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
  

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a következı rendeletet alkotja: 

  
1.§ 

  
Hatályát veszti Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének a lakáscélú 
támogatásokról szóló 23/2004.(XIII.15.) sz. rendelete,  valamint az ezt módosító 
5/2005.(IV.12.), 6/2008.(VIII.01.), 13/2009.(XI.23.) sz. rendelet 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
Kuncsorba, 2011. december 22. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Papp Antal :/ 
   polgármester        jegyzı 
 
V. Napirend: 
 
Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévı belterületi beépítetlen ingatlanok eladási 
árának megállapításáról szóló 14/1998.(XII.10.) rendelet módosítására  
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

19/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati tulajdonban lévı belterületi beépítetlen ingatlanok eladási árának 

megállapításáról szóló 14/1998.(XII.10.) rendelet módosítására 
 

 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A Rendelet 1. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
 „Az (1)-(3) bekezdésekben megállapított egységárak az ÁFA-t tartalmazzák.” 
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2.§ 
 

Ez a rendelet 2012. január l-én lép hatályba. 
 
Kuncsorba, 2011. december 22. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Papp Antal :/ 
   polgármester        jegyzı 
 
 
VI. Napirend:  
 
Elıterjesztés a község belterületén lévı beépítetlen telkek telekhasználati, bérleti díjának 
megállapításáról szóló 15/1998.(XII.10.) rendelet módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének  

20/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
a község belterületén lévı beépítetlen telkek telekhasználati, bérleti díjának 

megállapításáról szóló 15/1998.(XII.10.) rendelet módosítására 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„Az  1. §-ban megállapított egységárak az ÁFA-t tartalmazzák.” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2012. január l-én lép hatályba. 
 
Kuncsorba, 2011. december 22. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Papp Antal :/ 
    polgármester        jegyzı 
 
VII. Napirend:  
 
Elıterjesztés a temetıkr ıl és temetkezésrıl szóló 17/20001.(XI.30.) rendelet módosítására  
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
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Gelléné Tokai Erzsébet: kérdezi, hogy milyen szolgáltatásokat végzünk még a temetıben, mert 
tudomása szerint az önkormányzat nem végez a temetıben szolgáltatásokat. Javasolja, hogy a 
szolgáltatási díjtételeket vegyük ki a rendelet mellékletébıl. 
A sírhely megváltásnál a 25 év ki van fizetve, ha közben rátemetés történik, mit kell még 
kifizetni? 
 
Rédai János: a sírhely megváltás és a rátemetés közötti idıszakot kell kifizetni és a rátemetéstıl 
újra 25 évre lesz megváltva a sírhely. Szavazásra bocsátja a módosító indítványt, melyet a 
jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

21/2011.(XII.23.)önkormányzati rendelete 
a temetıkr ıl és temetkezésrıl szóló  17/2001/XI.30./ sz  rendelet módosítására 

 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a temetıkrıl és a 
temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) és a 40. § (3) bekezdésében, foglalt 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének a temetıkrıl és temetkezésrıl szóló 
17/2001.(XI.30.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdése 
helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„7. § (2) Az (1) bekezdésben foglalt idıtartam lejáratkor a rendelkezési jog díjfizetés ellenében 
újra megszerezhetı. Ha a rendelkezési jog fennállása alatt a sírhelyben rátemetés történik, az 
utolsó rendelkezési jog megváltásától a rátemetés idıpontjáig eltelt idı díját arányosan ki kell 
fizetni. A rendelkezési jog 25 éves idıtartama a rátemetés idıpontjától újra kezdıdik. „ 
 

2. § 
 

A Rendelet 1. sz. melléklete helyében jelen rendelet melléklete lép 
 

21/2011.(XII.23.) sz. rendelet 1. sz. melléklete 
 
1. sz. melléklet a 17/2011.(XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

Sírhely díjtételek 
 
 - 1-es felnıtt sírhely     8.000 Ft+ÁFA 
 - 2-es felnıtt sírhely             10.000 Ft+ÁFA 
 - gyermek sírhely      5.000 Ft+ÁFA 
 - urna sírhely       5.000 Ft+ÁFA 
 
Kuncsorba, 2011. december 22. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Papp Antal :/ 
    polgármester       jegyzı 



 
 

9

VIII. Napirend:  
 
Elıterjesztés a társult intézmények 2011. évi költségvetésének módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítását, 
melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
50/2011.(XII.22.) sz. önkormányzati határozat 
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai 
tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítására 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta az Orczy Anna Általános 
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2011. évi 
költségvetésének módosítását, melyet a melléklet szerint elfogadott. 
 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Ambrus Dénes igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 
5./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
6./ I r a t t á r 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítását, melyrıl a jelenlévı 4 
képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
51/2011.(XII.22.) sz. önkormányzati határozat 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi 
költségvetésének módosítására 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének módosítását, melyet a 
melléklet szerint elfogadott. 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Hillender Györgyné igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 
5./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
6./ I r a t t á r 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
kuncsorbai telephely 2011. évi költségvetésének módosítását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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52/2011.(XII.22.) sz. önkormányzati határozat 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2011. évi 
költségvetésének módosítására 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikro-térségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2011. évi költségvetésének 
módosítását, melyet a melléklet szerint elfogadott. 
 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Barta Józsefné igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 
5./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
6./ I r a t t á r 
 
IX. Napirend 
 
Beszámoló a mikro-térségi nevelési-oktatási társulások mőködésének tapasztalatairól 
 
Ambrus Dénes: negyedik alkalommal kerül a testület elé az intézmény éves értékelése. A 
kiküldött anyag jól mutatja az összes tagintézményünk mőködését. Néhány fontosabb elemét 
kiemeli, ami a kuncsorbai tagintézményre vonatkozik. A tavalyi év nyugalmas év volt, nem 
voltak jelentıs mértékő jogszabályi változások.  Kuncsorbai tagintézményt az osztályozás 
kivezetése és a buktatás visszavezetése érintette, éltünk ezzel a lehetıséggel. A létszámadatoknál 
látszik, hogy a tagintézmény évek óta beállt 10-14 fıre, jelenleg 10 fı tanulója van az l-4 
tagozatnak. Jó hír, hogy a közoktatási törvényben, ami már elfogadásra került kistelepüléseken 8 
fı létszám szükséges az alsó tagozat beindításához. Bármilyen fenntartású is lesz az iskola, és ha 
a szülık kérik, úgy néz ki, hogy lesz Kuncsorbán iskola. A TIOP 1.1.1. pályázat kapcsán közel 
30 millió forintos fejlesztést hajtottunk végre, ez normatív alapon történt, gyermeklétszám és 
tantermek számából kiindulva kaptunk különbözı technikai eszközöket, ebbıl Kuncsorbára is 
részarányosan jutott 1 db interaktív tábla és a hozzátartozó eszközök. A rendezvények 
megegyeznek a többi tagintézmény rendezvényeivel. Összességében az ellenırzések kapcsán 
semmiféle komolyabb problémát nem tártak fel. A kuncsorbai tagintézmény mőködése 2010-
2011. évben arról szólt, hogy jól mőködött, a szülık belenyugodtak abban, hogy átköltözött az 
iskola, meggyızıdhettek róla, hogy a gyerekek hasznára történt ez az átköltözés. 
 
Hillender Györgyné: negyedik éve készítettük el a beszámolót a társulás óta és minden évben 
próbáltunk reális képet adni az intézményrıl. Mint hallottuk elfogadták a köznevelési törvényt és 
az óvoda marad az önkormányzatok fenntartásában. Létszám az óvoda esetében 15-20 fı közé 
tehetı. Megvizsgáltuk az elkövetkezı három év gyermeklétszámát 17-18-19 fı lesz. Egy 
csoportban dolgozunk, mert nem haladjuk meg a 25 fıt. Az hogy a fele épületben az iskola 
másik felében az óvoda van, úgy gondolja, hogy ez hosszú távon mőködtethetı. Úgy értékeli, 
hogy a társulási forma a mi esetünkben nagyon jól mőködik, ha lehetıség lesz a jövıben is 
ebben a formában fog mőködni, ez nem rajtunk fog múlni, mi végrehajtók vagyunk. Fejlesztés 
az óvoda esetében Kuncsorbán nem volt, egyre szőkülnek a pályázati lehetıségek.  Mindenféle 
ellenırzés, ami az óvodában volt nagyobb hiányosságot nem tárt fel. 
 
Rédai János: megköszöni a tartalmas beszámolót mind a két intézmény részérıl. Mi itt a 
kistelepülésen nap, mint nap látjuk az intézmény mőködését. A társulás létrejötte Kuncsorbának 
is pozitív és mind a három településnek, a normatív támogatást kapja minden település. Mi 
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társulás nélkül nem tudtuk volna fenntartani egyik intézményt sem, ennek is köszönhetı, hogy 
az önkormányzati anyagi helyzete jó. Sajnos vannak olyanok, akik más településre viszik el 
iskolába a gyereket. Örül neki, hogy 8 fıtıl már lehet alsó tagozatot indítani kis településen, ha 
így haladunk, hogy elviszik a gyereket, akkor nem az önkormányzaton fog múlni, hogy lesz-e 
alsó tagozat Kuncsorbán. Ha egyszer itt megszőnik az iskola, nehéz lesz visszaállítani.  Szeretné, 
hogy a társulás továbbra is megmaradjon, ez nem rajtunk fog múlni. Szakmai segítséget a 
tagintézmények Fegyvernektıl mindig megkapták, a vezetıknek sem volt problémájuk az itteni 
dolgozókkal. A rendezvényeken általában részt szokott venni, ezután is figyelemmel kíséri az 
intézmények tevékenységét. Az az érdeke, hogy a kuncsorbai gyerekeknek jó legyen és a 
társulás is mőködjön. Megköszöni mind a három intézmény vezetıinek és dolgozóinak a 
munkáját. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: csak ismételni tudja Polgármester Úr által elmondottakat, köszönjük a 
vezetés lelkiismeretes munkáját, nélkülük a társulás nem mőködne. A társulás azért jött létre, 
hogy anyagilag könnyebb legyen minden településnek fenntartani az intézményét. Bízik benne, 
hogy ezek a társulások megmaradnak és a kapott beszámoló alapján úgy érzi, hogy a két 
intézmény vezetıje is azt szeretné. Bízik abban, hogy a szülık belátják, hogy az iskolára valóban 
szükségünk van, ha kevés a gyerek az nem azt jelenti, hogy az oktatás színvonala alacsonyabb, 
hanem még inkább oda tudnak figyelni a pedagógusok a gyerekekre. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az iskola szakmai beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 
képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
53/2011.(XII.22.) sz. önkormányzati határozat 
Beszámoló az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat mőködésének tapasztalatairól 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta az Orczy Anna Általános 
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat mőködésének tapasztalatairól szóló 
beszámolót, melyet elfogadott. 
 
Errıl értesülnek: 
1.Képviselı-testület tagjai  
2.Rédai János polgármester 
3.Dr. Papp Antal jegyzı 
4.Dr. Ondok László aljegyzı 
5.Ambrus Dénes iskolaigazgató 
6.I r a t t á r 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az óvoda szakmai beszámolóját, melyrıl a jelenlévı 4 
képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
54/2011.(XII.22.) sz. önkormányzati határozat 
Beszámoló a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  mőködésének 
tapasztalatairól 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde mőködésének tapasztalatairól szóló beszámolót, melyet elfogadott. 
 
Errıl értesülnek: 
1.Képviselı-testület tagjai  
2.Rédai János polgármester 
3.Dr. Papp Antal jegyzı 
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4.Dr. Ondok László aljegyzı 
5.Hillender Györgyné óvodaigazgató 
6.I r a t t á r 
 
X. Napirend: 
 
Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. évi 
mőködésérıl 
 
Barta Józsefné: néhány szóval kiegészíti a beszámolót. A telephely a társulás része. Kiemeli, 
hogy Kuncsorba egy sajátos település idıs ellátás szempontjából, az idısek 90 %-át az 
intézmény ellátja. Itt lát egy kiemelkedı szakmai munkát, ami az itt dolgozók rátermettségét 
emeli ki. Ebben az évben nyugdíjba vonuló kolléganı megyei kitüntetést kapott ez Kuncsorba 
hírnevét kicsit kiemelte. A nappali ellátásban egy gondozott ellátása sem szőnt meg ebben az 
évben, ez nagyon fontos dolog. Ez azt sugallja, hogy az itt dolgozók mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy érdemes legyen a klubot látogatni. Az, hogy az étkezésnél kicsit csökkentek a 
létszámok, nem az itt dolgozók hibája, a térítési díj emelkedése és a gazdasági helyzet is 
hozzájárult. Összességében nézve az intézmény minden szakterületén teljes mértékben 
megfelelı a mőködés. Alátámasszák az ellenırzések, ebben az évben két nagyobb ellenırzés 
volt (APEH és a Kormányhivatal), az utóbbi a gyermekjólétet ellenırizte és a szakmai munkát 
kiemelték. Egyre jobban idısödik a község és a célunk, hogy minél több idıs embert ellássunk. 
A nyugdíjba vonuló kolléganı helyét két négy órás gondozó nıvel töltjük be, fiatalítjuk a 
létszámot. Megköszöni az Önkormányzatnak, hogy van két nem kötelezı feladat, de azt ennek 
ellenére mőködtetjük (családsegítés és nappali ellátás), mert ilyen kis településen szükség van 
ilyen szolgáltatásokra. 
 
Rédai János: településünkre jellemzı, hogy sok az idıs lakos és Önkormányzatunk ez olyan 
fontos feladata, mint a gyerekekrıl való gondoskodás. Köszönet az ottani vezetıknek és 
dolgozóknak, hogy a nappali ellátás nem csökken és igénybe veszik. Azt kívánja az ott 
dolgozóknak, hogy továbbra is ilyen odaadással végezzék munkájukat. A szociális gondozás 
még mindig olcsóbb, így mint a bentlakásos és ezt az állam is támogatja. Ha olyan dolgozók 
volnának, akik nem megfelelıen foglalkoznak az idısekkel, akkor nem vennék igénybe ezt a 
szolgáltatást. Itt mindig odafigyelünk a közmunkások alkalmazásánál is, hogy olyan személyt 
adjuk oda, akit elfogadnak az idısek. Saboltász Imréné nyugdíjba vonuló dolgozónak ezúton is 
gratulál a kitüntetéséhez. A beszámolót tartalmasnak tartja, még egyszer megköszöni az 
intézmény vezetıinek és dolgozóinak munkáját. 
Szavazásra bocsátja a beszámolót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
55/2011.(XII.22.) sz. önkormányzati határozat 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Kuncsorba Telephely 2011. 
évi mőködésérıl, kiemelten a szakmai munkájáról az Sztv. 92/B.§ (1) bekezdésének d.) 
pontja alapján 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikro-térségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ Kuncsorba Telephely 2011. évi mőködésérıl, kiemelten a 
szakmai munkájáról az Sztv. 92/B § (1) bekezdésének d.) pontja alapján szóló beszámolót, 
melyet elfogadott. 
 
Errıl értesülnek: 
1.Képviselı-testület tagjai 
2.Rédai János polgármester 
3.Dr. Papp Antal jegyzı 
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4.Dr. Ondok László aljegyzı 
5.Barta Józsefné intézményvezetı 
6.Bana Lajosné telephelyvezetı 
7.I r a t t á r 
 
XI. Napirend:  
 
Elıterjesztés a JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenırzésének 
tapasztalatairól 
 
Dr. Horváth Eszter: megküldte a Szociális és Gyámhivatal az ellenırzés megállapításairól, 
azért nem lett kiosztva, mert olyan személyes adatokat is tartalmaz, ami zárt ülés keretében sem 
tárgyalható. 
Megállapítások: 
• A feladat ellátáshoz szükséges eszközökben állapított meg hiányosságot, itt a jogszabályokhoz 
való hozzáférés akadálya, illetve a Ket-nek megfelelı iratminták nem megfelelı elérhetıségét. 
• Kifogásolták a gyermekjóléti szolgálat kuncsorbai szakmai egységében a családgondozó 
képesítésének nem megfelelıségét. 
• Hiányosságként rótták fel, hogy a település nem rendelkezik bőnmegelızési tervvel.  
Ezeket a megállapításokat értékelni fogjuk, a hiányosságok megszüntetésére az intézkedéseket 
mind a polgármesteri hivatal, mind az önkormányzat meg fogja tenni. A bőnmegelızési terv 
elkészítése hosszabb idıt vesz igénybe, mivel komplex, széleskörő elıkészítı munkát igényel, 
amint kész lesz a testület elé tárjuk. A feladatellátáshoz szükséges eszközök hiányosság 
megszüntetése nem kíván nagyobb anyagi áldozatot, ebben is lépni fogunk. 
 
Rédai János: ellenırzések kapcsán mindig merülnek fel hibák. Elfogadjuk az észrevételek és a 
hiányosságok megszüntetésére megtesszük az intézkedéseket. 
Szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
56/2011.(XII.22.) sz. önkormányzati határozat 
A JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenırzésének tapasztalatairól 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a JNSZ Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenırzésének hiányosságait, azt elfogadta és azok 
megszüntetésére megteszi az intézkedést. 
 
Errıl értesülnek: 
1.Képviselı-testület tagjai 
2.Rédai János polgármester 
3.Dr. Papp Antal jegyzı 
4.Dr. Ondok László aljegyzı 
5.JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
6.I r a t t á r 
 
XII. Napirend:  
 
Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól különös tekintettel az adók kivetésére, 
beszedésére, behajtására 
 
Ács Gyulánlé: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
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Nagy Lajosné: az adómértékek 2008. év óta nem változtak. Az adó beszedés aránya hasonló a 
korábbi évekhez. A behajtást folyamatosan végezzük, sajnos vannak olyan adózók, akiktıl nem 
tudjuk behajtani a hátralékot. Figyeljük a közmunkaprogram részt vevıket, és akinél lehet 
azonnal letiltással élünk. 
 
Rédai János: a beszámoló hően tükrözi az adózási morált Kuncsorbán. Sajnos a befizetési arány 
évek óta hasonló és vannak olyanok, akiktıl évek óta nem tudunk behajtani, mert nincs olyan 
jövedelme. Arra törekszünk, akiktıl lehet, hajtsuk be, próbálnak részletfizetést adni. Arra 
számíthatunk, hogy következı évben növekedni fog a hátralék. Újabb adókat nem vetünk ki a 
lakosság számára, ismerjük a lakosság teherbíró képességét. Megköszöni az ügyintézı munkáját. 
Szavazásra bocsátja a beszámolót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
57/2011.(XII.22.) önkormányzati határozat 
A helyi adózás tapasztalatairól, különös tekintettel az adók kivetésére, beszedésére, 
behajtására 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adózás tapasztalatairól különös 
tekintettel az adók kivetésére, beszedésére, behajtására szóló beszámolót elfogadta. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Dr. Papp Antal jegyzı – Helyben 
4./ Dr. Ondok László aljegyzı - Helyben 
5./ I r a t t á r 
 
XIII. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Remondis Kétpó Kft. 40 %-os mértékő üzletrészének pályáztatással történı 
értékesítésére 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testület részére. 
 
Rédai János: ahhoz, hogy az UNIÓ lezárja a projektet a szolnoki Önkormányzat 49 %-ot 
megvásárolt, mivel nincs pénze ebbıl 40 %-ot pályáztatás útján el kíván adni. Fel lett ajánlva 
minden önkormányzatnak, e nem éltek vele. Minden tagönkormányzatnak el kell fogadni ezt a 
határozatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
58/2011.(XII.22.) sz. önkormányzati határozat 
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának a Remondis Kétpó Kft 40 %-os mértékő 
üzletrészének pályáztatással történı értékesítésérıl szóló 17/2011. (XI. 25.) számú 
határozatáról 
 
1.Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
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Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának a Remondis Kétpó Kft 40 %-os mértékő 
üzletrészének pályáztatással történı értékesítésérıl szóló 17/2011. (XI. 25.) számú határozatát. 
 
2.Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
elıterjesztés mellékletében szereplı nyilatkozat aláírására. 
 
3.Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának a Remondis Kétpó Kft 40 %-os mértékő 
üzletrészének pályáztatással történı értékesítésérıl szóló 17/2011. (XI. 25.) számú határozatával 
összefüggı, egyéb jognyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására. 
 
Errıl értesülnek: 
1. Rédai János polgármester 
2. Szalay Ferenc, a Társulási Tanács elnöke 
3. Dr. Papp Antal jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Irattár 
 
XIV. Napirend:  
 
Elıterjesztés az orvosi ügyeleti ellátásra hozott megállapodás elfogadására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést elfogadásra 
javasolja a testület részére. 
 
Rédai János: az orvosi ügyelet minden évben napirenden van. Volt más ajánlat is az ügyeletre, 
de az nem igazán volt jó, így kompromisszumot kötöttünk Fegyvernekkel. 2011. évre 789 eFt-ot 
kellene fizetni a 360 eFt helyett. Sikerült úgy megállapodni, hogy 2012-ben 215 eFt-tal fizetünk 
többet, a fennmaradó részt pedig 2013-ban.  
 
Gelléné Tokai Erzsébet: nagyon sokszor beigazolódott, hogy nem minden a pénz, de az fontos 
szempont. A lakosság megszokta, hogy Fegyvernekre járunk át ügyeletre. Addig, amíg nem 
kerül nagyon sokba, addig szerencsésebbnek tartja itt maradni. A hozzájárulást lakosság 
arányosan ossza meg. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
59/2011.(XII.22.) sz. önkormányzati határozat 
Megállapodás az orvosi ügyeleti ellátásra. 
 
1.Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testülete az összevont ügyelet mőködtetési, 
feladatellátásról szóló Megállapodást a határozat melléklete szerint  elfogadja. 
 
2.Felhatalmazza Rédai János polgármestert a Megállapodás aláírására. 
                            
Errıl értesül: 
                 
1.) Képviselı-testület tagjai 
2.) Rédai János polgármester  
3.) Tatár László polgármester - Fegyvernek 
4.) Török Csaba polgármester - Örményes 
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5.) Dr. Papp Antal jegyzı 
6.) Dr. Ondok László aljegyzı 
7.) Pénzügyi iroda 
8.) I r a t t á r 
 

59/2011.(XII.22.) sz. önkormányzati határozat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
Mely létrejött 
• Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat nevében eljáró Tatár László polgármester, 
• Örményes Község Önkormányzat nevében eljáró Török Csaba polgármester és 
• Kuncsorba Község Önkormányzat nevében eljáró Rédai János polgármester között, 
összevont, azonos telephelyő rendelıre telepített orvosi ügyelet ellátásáról, az alábbi 
feltételekkel, Fegyvernek Önkormányzat Képviselıtestülete   ……….sz.,Örményes 
Önkormányzat Képviselıtestülete …………sz. és Kuncsorba Önkormányzat Képviselıtestülete 
………..sz. határozata alapján: 
 
1. Az ellátás területe: Fegyvernek nagyközség, Örményes község és Kuncsorba község 
közigazgatási területe. 
2. Az ellátás idıpontja a 45-3/2004.sz. mőködési engedély alapján: 
• munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig 
• munkaszünet – és ünnepnapokon reggel 08.00 órától az azt követı elsı munkanap 08.00 
óráig. 
3. Az ügyeleti szolgálat telephelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A sz. alatt lévı           
Orvosi Rendelı. 
4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vállalja 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben 
foglaltak szerinti minimum személyi- és tárgyi feltételek biztosítását. Az ügyeleti feladatok 
ellátásával megbízza a 1523230364. számú Egészségbiztosítás Egészségügyi Szolgáltatásaira 
kötött Alapszerzıdéshez tartozó IV. számú mellékszerzıdésében, illetve a mindenkor hatályos 
mőködési engedélyben szereplı háziorvosokat, illetve azok asszisztenseit. A Felszabadulás út 
128/A alatt lévı Orvosi Rendelıben biztosítja a feladatellátáshoz szükséges helyiség és eszköz 
igényt. A feladat ellátásához ügyeleti gépjármővet és gépkocsivezetıt biztosít. 
5.  
 a.) A megállapodó felek vállalják, hogy az ügyeleti ellátás a tárgyévi TB  finanszírozása és 
tényleges költségei közötti különbséget saját költségvetésükbıl finanszírozzák. 
b.) Az önkormányzati hozzájárulás összege az elızı évi intézményi módosított elıirányzat a.) 
pont szerinti létszám arányában számított összeg. 
c.)  A b.) ponttól eltérıen 2012. évre az önkormányzati támogatást az alábbiak szerint kell 
számolni: 
         - 2011. évi intézményi költségvetés összege, csökkentve a jelenleg érvényes szerzıdés 
szerint vállalt összeggel (Örményes 480 eFt/év, Kuncsorba 360 eFt/év). 
         - Az így kapott különbséget Örményes és Kuncsorba Önkormányzat 2 év alatt fizeti meg 
50 – 50% mértékben, legkésıbb 2013. XII.31-ig. 
d.) 2013 évtıl kezdıdıen a támogatási növekményeket 100%-ban kell megfizetni. 
 
Örményes és Kuncsorba települések e Megállapodás alapján a hozzájárulás megállapított éves 
összegét négy egyenlı részletben tárgynegyedévet megelızı hó utolsó munkanapjáig a 
fegyverneki Orvosi Rendelı 11745066-15409993-30300004 számú számlájára utalja. 
A tényleges hozzájárulás elszámolására a pénzmaradvány jóváhagyásakor kerül sor. 
 
6. Ezen megállapodás 2012. január 01-tıl érvényes. 
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Jelen megállapodást a felek átolvasás és értelmezés után helyben hagyólag aláírják. Ezzel 
egyidejőleg a 2009. április 9-én kelt megállapodás hatályát veszti. 
 
Fegyvernek, 2011. november 8. 
 
Fegyvernek Önkormányzat                                                             Örményes Önkormányzat 
           nevében eljáró                                                                             nevében eljáró 
Tatár László polgármester                                                               Török Csaba polgármester 
 
                                                       Kuncsorba Önkormányzat 
                                                               nevében eljáró   
                                                        Rédai János polgármester 
           

 
XV. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft.-vel kötendı 
hulladékszállítási szerzıdés elfogadására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést elfogadásra 
javasolja a testület részére. 
 
Rédai János: volt egy másik kezdeményezés a fegyverneki Polgármester úrnál, de nem tudni 
miért nem egyeztetett Törökszentmiklós Polgármesterével, így maradtunk a korábbi 
szolgáltatónál. Javasolja 2012. december 31-ig szerzıdés meghosszabbítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
60/2011.(XII.22.) sz. önkormányzati határozat 
Települési szilárd hulladékszállítási és hulladékkezelési közszolgáltatatási szerzıdés 
módosítására 

 

Kuncsorba községi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési szilárd hulladék szállítási és 
hulladékkezelés közszolgáltatásra kötött szerzıdését a Törökszentmiklósi Kommunális 
Szolgáltató Kft.-vel 2012. december 31-ig meghosszabbítja. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Dr. Papp Antal jegyzı – Helyben 
4./ Dr. Ondok László aljegyzı - Helyben 
5./ Kommunális Szolgáltató Kft. – Törökszentmiklós 
6./ I r a t t á r 
 
XVI. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Képviselı-testület 2012. évi munkatervére 
 
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 
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Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
61/2011./XII. 22./ sz. önkormányzati határozat 
A Képviselı-testület  2012. évi munkatervének elfogadására 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Képviselı-testület és szervei Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011.(III.31.) rendelete 6. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a Képviselı-testület 2012. évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Február 
       -   Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési 
elıirányzatainak megállapítására 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:   Angyalné Gyetvai Andrea gazdasági irodavezetı 
 
-   Elıterjesztés a  Csorba Kupa elıkészítésére 
Elıterjesztı:    Rédai János polgármester 
Szakelıadó:     Vesze László mőszaki fıelıadó 
 
Április  
-   Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának,  
            pénzmaradványának elfogadására 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Angyalné Gyetvai Andrea gazdasági irodavezetı 
 
-   Beszámoló a település közrend- közbiztonsági helyzetérıl 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:    Törökszentmiklósi Rendırkapitányság megbízottja 
 
-   Beszámoló a gyermekvédelem és a település szociális helyzetérıl 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Bana Lajosné családsegítı 
 
Június 
-  Beszámoló a Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala Kuncsorba Mőködési hely 
tevékenységérıl 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Dr. Papp Antal jegyzı 
 
       -   Tájékoztató a település tőz- és katasztrófavédelmi helyzetérıl 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Tatár Pál szakreferens 
 
-    Beszámoló az Önkormányzat Bizottságának elmúlt évben végzett munkájáról 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Ács Gyuláné bizottsági elnök 
 
Szeptember 
- Tájékoztató Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I.   
     félévi teljesítésérıl 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
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Szakelıadó:  Angyalné Gyetvai Andrea gazdasági irodavezetı 
 
               -   Beszámoló a község egészségügyi és járványügyi helyzetérıl 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Dr. Heitler Csongor háziorvos  
                                               Védını 
 
-    Beszámoló a közterületek, köztemetı, közutak, járdák állapotáról 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Vesze László mőszaki fıelıadó 
 
November (Közmeghallgatással egybekötött) 
 
- Tájékoztató Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-  
     III. negyedéves teljesítésérıl 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Angyalné Gyetvai Andrea gazdasági irodavezetı 
 
-  Elıterjesztés a Kuncsorba Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadására 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Angyalné Gyetvai Andrea gazdasági irodavezetı 
 
-  Beszámoló a mikro-térségi nevelési-oktatási társulások mőködésének tapasztalatairól 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Ambrus Dénes iskolaigazgató 
              Hillender Györgyné óvodaigazgató 
  
December 
-    Díj- és adórendeletek felülvizsgálata (több napirend) 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  témától függıen 
 
-  Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 
2012. évi mőködésérıl 
   Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:     Bana Lajosné tagintézmény vezetı 
 
-  Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól különös tekintettel az adók kivetésére, beszedésére, 
behajtására 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Nagy Lajosné adóügyi fımunkatárs 
 
-    Elıterjesztés a Képviselı-testület 2013. évi munkatervének elfogadására 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
 
A Képviselı-testület a fenti témákon túl szükséges esetekben rendkívüli ülést tarthat. 
 
Felelıs:  Rédai János polgármester 

Határidı: 2012. január 15., folyamatos 
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Errıl értesülnek: 
1./ Rédai János polgármester  
2./ Képviselı-testület tagjai    
3./ Dr. Papp Antal jegyzı      
4./ Dr. Ondok László aljegyzı 
5./ Szakelıadók      
6./ I r a t t á r  
 
XVII. Napirend:  
 
Elıterjesztés a polgármester jutalmazására 
 
Rédai János: átadja az ülés vezetését Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester asszonynak. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: felkéri Ács Gyuláné bizottsági elnököt a napirend elıterjesztésére. 
 
Rédai János: bejelenti személyes érintettségét és nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
Dr. Horváth Eszter: ebben az esetben, ha a testület hozzájárul, akkor szavazat Polgármester Úr. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: kéri, aki egyetért azzal, hogy a Polgármester Úr az érintettségét érintı 
kérdésben szavazzon, kézfelemeléssel jelezze. A képviselı-testület egyhangúan hozzájárult, 
ahhoz, hogy a Polgármester Úr szavazhasson. 
 
Ács Gyuláné: a polgármester jutalmazásával kapcsolatos elıterjesztést részletesen leírja 
mennyit tett a faluért. Tudjuk azt, amikor megválasztásra kerültünk milyen rossz anyagi 
helyzetben volt az Önkormányzat. Azóta minden évben jobb-jobb lett a helyzetünk. Azt is 
tudjuk, megnövekedett a munkája mióta Törökszentmiklós látja el a jegyzıi feladatokat, 
valamint amióta megalakultak a társulások. Javasolja, hogy 100.000,-Ft nettó összeggel ismerjük 
el a munkáját. Igaz, hogy tegnap a bizottsági ülésen más összeg is felmerült, de most azt 
javasolja a testületnek, hogy a 100.000,-Ft nettó összeget fogadja el. 
 
Bana Lajosné: a bizottsági ülésen elmondta a véleményét, azt továbbra is fenntartja, az 
elıterjesztés minden pontjával egyetért. Sok sikert kíván Polgármester Úr munkájához. 
Megköszöni a hivatal dolgozóinak is, akik részt vesznek ebben a munkában. Köszönetet mond a 
törökszentmiklósi hivatal dolgozóinak, akiknek segítségével a Polgármester Úr irányításával az 
önkormányzat anyagi helyzete helyreállt. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: egyetért a Polgármester Úr jutalmazásával, az indoklás minden pontja 
megállja a helyét. Valóban nagyon jó az, ha tudjuk jutalmazni az elvégzett munkát nemcsak 
erkölcsileg, hanem anyagilag is. Azt kéri, hogy minden területen a dolgozókat próbáljuk így 
elismerni, ha engedi a lehetıségünk. Megköszöni a Polgármester Úr munkáját és sok sikert 
kíván a további munkájához és ehhez hozzájárultak a kuncsorbai hivatal és a törökszentmiklósi 
hivatal dolgozói, s nekik is megköszöni a munkájukat. 
Szavazásra bocsátja a 100.000,-Ft nettó jutalom kifizetését, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
62/2011. (XII.22.) sz. önkormányzati határozat 
Kuncsorba Község polgármesterének jutalmazásáról 
 
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Rédai János polgármestert 2011. 
decemberben egyszeri nettó 100.000.- Forint jutalomban részesíti. 
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Errıl értesülnek: 
1.Képviselı-testület tagjai 
2.Rédai János polgármester 
3.Dr. Papp Antal jegyzı 
4.Dr. Ondok László aljegyzı 
5.Pénzügyi Iroda 
6.I r a t t á r 
 
Rédai János: megköszöni a jutalmat. 
December 28-án megtartjuk a szokásos évzáró rendezvényünket, mindenkinek kiküldtük a 
meghívót. Az ülést 16 óra 15 perckor bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


