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J e g y z ı k ö n y v 

 
Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 17-i 
              soros ülésén 
 
 
                N a p i r e n d                D ö n t é s   s z á m a 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi         1 /2011.(II.18.) 
költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak           r e n d e l e t 
megállapítása 
 
Helyi adókról szóló 21/1999.(XII.09.) ök.          2 /2011.(II.18.) 
rendelet módosítása               r e n d e l e t 
 
Pénzbeli és természetben nyújtott szociális          3 /2011.(II.18.) 
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló            r e n d e l e t 
8/2009.(IX.17.) ök. rendelet kiegészítése 
 
Személyes gondoskodás keretében alkalmazandó         4 /2011.(II.18.) 
intézményi térítési díjakról              r e n d e l e t 
 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási        1/2011.(II.17.) sz. 
Központ és a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda           h a t á r o z a t 
és Bölcsıde kuncsorbai tagintézményeinek 2010. 
évi költségvetésének módosítása 
 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási       2/2011.(II.17.) sz. 
Központ Társulási Megállapodásának módosítása          h a t á r o z a t 
 
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egy-        3/2011.(II.17.) sz. 
séges Pedagógiai Szakszolgálat Társulási Megál-          h a t á r o z a t 
lapodásának módosítása 
 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde        4/2011.(II.17.) sz. 
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásának          h a t á r o z a t 
módosítása 
 
Fegyverneki Rendırırsön 1 fı adminisztrátor        5/2011.(II.17.) sz. 
közös foglalkoztatása              h a t á r o z a t 
 
Szabó és Társa Kereskedelmi Szolgáltató Kft.        6/2011.(II.17.) sz. 
(5231 Fegyvernek, Ady E. u. 37/a.) kötendı           h a t á r o z a t 
megállapodás jóváhagyása 
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J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 17-i soros 
   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 
  Hegedős Róza irodavezetı 
  Ambrus Dénes iskola igazgató 
  Hillender Györgyné óvodaigazgató 
  Barta Józsefné szociális intézmény igazgatója 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt, Hegedős Róza 
irodavezetıt és az intézmények igazgatóit. 
Megállapítja, hogy a 5 képviselıbıl 5 fı jelen van így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. 
 
Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. 
 
A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I n t e r p e l l á c i ó k : 
 
Nem volt interpelláció, közérdekő kérdés, bejelentés. 
 
Polgármesteri tájékoztató 
 

- Január 14-én részt vett a Praktika Kft. megalakulásának 20. évfordulójára rendezett 
ünnepségen. 

- Január 20-án egyeztetést folytatott Fegyverneken Tatár László és Török Csaba 
polgármester urakkal az intézményfenntartó tárulásokkal kapcsolatban. 

- Január 26-án Szolnokon részt vett a Megyei Területi Önkormányzatok 
Szövetségének ülésén. 

- Február 1-én Tiszapüspökiben Kistérségi ülésen vett részt. 
- Február 4-én Fegyverneken a féléves óvodai értekezleten vett részt. 
- Február 14-én Törökszentmiklóson Víz- és Csatornamő Kft. taggyőlésén vett részt 

Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester asszonnyal. 
- Február 12-én Túrkevén részt vett a Böllérfesztiválon. 
- Február 14-én Dr. Ondok László aljegyzı úrral részt vett a Szolnoki Városi 

Bíróságon a Kétpói perrel kapcsolatosan 
- Február 14-én helyben részt vett  Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 

ülésén. 
 

Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal 
elfogadott. 
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I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének és 
kötelezı elıirányzatainak megállapítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést és elfogadásra 
javasolja a testületnek. 
 
Barta Józsefné: elkészült az intézmény 2011. évi költségvetése, ami többletfinanszírozást 
tartalmaz a fenntartók részérıl, a szociális intézmény sem tudja ezután a normatívából 
önmagát fenntartani. A mai ülésen tárgyalásra kerül a térítési díj eltörlés. Takarékos 
gazdálkodással mőködni tud az intézmény. 
 
Rédai János: a 2011. évi költségvetés elıterjesztését idıben megkapta mindenki. Az anyag 
részletes, mindenki számára érthetı ez köszönhetı a törökszentmiklósi hivatal pénzügyi 
irodájának és a társult intézményeknek. A 2010. éves költségvetésünk is szoros volt, 11 millió 
forintos mőködési hiánnyal terveztük és ezt sikerült év végére lenullázni. A jelenlegi 
képviselı-testület az elızıt testület takarékos gazdálkodását folytatta, így jutottunk el erre az 
eredményre. A 2011. évi költségvetést ennek figyelembevételével készítettük el, a mőködési 
hiányunk az elızı évihez képest 10 %-kal kevesebb. Ha továbbra is úgy végezzük a 
munkánkat mint tavaly bízik benne, hogy a mőködési hiányt le tudjuk dolgozni.  Ezt elıre 
nem lehet látni, hiszen a kötelezı feladatokat el kell végezni. Vannak jelzések, hogy év 
közben változások várhatók, melyhez alkalmazkodnunk kell.  Az intézmények mőködéséhez 
szükséges pénz rendelkezésre fog állni, továbbá a 7,5 millió forint folyószámla hitel. Arra kell 
törekednünk, hogy minél kevesebb hitelt vegyünk igénybe. Az útépítésre felvett 4.410 eFt 
hitelt ez évben el kell kezdeni törleszteni, 2.200 eFt-ot és 2012. évben is 2.200 eFt-ot. Ez azt 
jelenti, hogy havonta 198 eFt-ot kell törlesztenünk. Erre az évre olyan mértékő fejlesztést 
mint a tavalyi évben nem terveztünk be, az ivóvízminıség-javító program II. ütemére a 
pályázatot beadtuk, abban nem bízik, hogy ebben az évben elkezdıdik a beruházás. Az Észak-
alföldi Régió talán az év második felében fog kiírni pályázatot belterületi utak építésére, ezért 
útterv készítésére terveztünk be pénzt, a Deák F. út felújítására a Dózsa Gy. út és Ady E. úti 
szakasza. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Térre a Tisza-menti LEADER Közhasznú 
Egyesület  pályázatot nyert, talán az idén megvalósul ez a beruházás 40 millió forint értékben. 
A költségvetésünket reális alapokra helyezve készítettük el, figyeljük a pályázati 
lehetıségeket. 
 
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 
Képviselı-testületének 

1/2011(II.18.) önkormányzati rendelete 
Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének és 

kötelezı elıirányzatainak megállapításáról  
 
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 91. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 
65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 
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2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX tv-ben foglaltakra – a 2011. évi 
költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
 

 A rendelet hatálya 
 

1.  §. 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselı-testületre és bizottságaira, az önkormányzat 
költségvetési szerveire, valamint a nem önkormányzati szerveknek átadott pénzeszközre. 

 
 

II. FEJEZET 
 

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 
2011. évi költségvetése 

 
2. § 

 
(1) Az Önkormányzat által 2011. január 1-tıl február 7-ig 

• beszedett bevételek összegét 7.096 eFt-ban 
• teljesített kiadások összegét 5.920 eFt-ban 

 
a Képviselı-testület tudomásul veszi. 
 

3. § 
 
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

 
• bevételi fıösszegét  70.758 eFt-ban 
• kiadási fıösszegét  81.184 eFt-ban 
• mőködési hiány összegét 10.426 eFt-ban 
• felhalmozási hiány összegét          0  eFtban 

 
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetésének részletezését az 1-6. sz. 
mellékletek szerint hagyja jóvá.  
 

4. § 
 
(1) A tervezett mőködési hiány finanszírozására folyószámla-hitel igénybevételét szükség 
szerint engedélyezi a Képviselı-testület, az elfogadott, maximális 7.500 eFt összegben, amely 
hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet. A hitellel 
történı finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képzıdı mőködési 
többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell 
fordítani. 
 
(2) A Képviselı-testület a költségvetési egyensúly megteremtése és megırzése, valamint a 
minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el: 
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• A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére 

kötelezettség nem vállalható. 
• E rendelet mellékletében meghatározott kiadási elıirányzatok nem léphetık túl, 

azokra többletkötelezettség nem vállalható. 
• Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettség vállalásból adódó 

kifizetés nem történhet. 
• A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források - támogatások, átvett 

pénzeszközök, fejlesztési bevételek - biztosítása esetén indíthatók. 
 

I.  FEJEZET 
 

2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

5. § 
 

(1) A Képviselı-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is 
fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: 
 

• 100 eFt alatt a jegyzı és a polgármester engedélyezi. 
• 100 eFt felett a Képviselı-testület engedélyezi. 

 
Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandó. 

 
6. § 

 
(1) Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést 
igényel – a testület dönt a polgármester elıterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejő 
módosításával. 
 
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplı központi elıirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosításáról a Képviselı-testület dönt. 
 
 

II.  FEJEZET 
  

Záró rendelkezések 
 
 

7. § 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. év január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

 
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
Kuncsorba, 2011. február 17. 
 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
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   polgármester          aljegyzı 
Kuncsorba Község Önkormányzata  

2011. évi bevételei és kiadásai 
1. sz. 
melléklet 

  (ezer Ft-ban) 
Sor- Megnevezés 2011. évi 
szám   terv 

  BEVÉTELEK   
1. Mőködési bevételek 4 000 

1.1. Önkormányzati bevételek 4 000 
1.2. Intézményi bevételek   
2. Önkormányzatok sajátos m őködési bevételei 27 561  

2.1. Iparőzési adó 3 100 
2.2. Átengedett központi adók 23 561 

  gépjármőadó 1 800 
  szja helyben maradó része 2 611 
  szja jövedelemkülönbség mérséklése 19 150 
  termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó   

2.3. Bírságok, pótlékok 150 
2.4. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó jövedelem 750 
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 28 224  

3.1. Normatív állami hjár. és norm.kötött felhasználású 
támogatás 

28 224 

3.2. Központosított elıirányzatok és ÖNHIKI   
3.3. Céltámogatások   
3.4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása   
4. Támogatásérték ő bevételek 7 553 

4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 7 553 
4.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel   
5. Kommunális adó 3 200 
6. Felhalmozási és t ıke jelleg ő bevételek 0  

6.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése   
6.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevételei   
6.3. Pénzügyi befektetések   
7. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 150  
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   
9. Kölcsönök megtérülése   70 
10. Hitel felvétel   
11. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0  
12. Finanszírozási bevételek   
13. Elızı évi kv. kiegészítések, visszatérülések   
  BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 70 758  
  KIADÁSOK   
1. Személyi jelleg ő kiadások 11 007 
2. Munkaadókat terhel ı járulékok 3 170 
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 22 591 
4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 22 202 
5. Pénzeszk. átad. és tám.ért.kiadás 19 913 
6. Beruházás   
7. Felújítás   
8. Hitelek törlesztése 2 301 
9. Tartalékok   
10. Kölcsön nyújtása   
11. Pénzügyi befektetések   
12. Finanszírozási kiadások   

  KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 81 184  
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Kuncsorba Község Önkormányzata 1/a. sz. melléklet 

2011. évi mőködési célú bevételei és kiadásai  
   
  (ezer Ft-ban) 
Sorszám  Megnevezés 2011. évi terv 

1. Önkormányzati bevételek felh. kamat és Áfa nélkül 4 000 

2. Intézményi bevételek felh. áfa nélkül   

3. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 27 561 

4. Költségvetési támogatás 28 224 

5. Támogatás értékő bevétel, pénzeszköz átvétel 7 553 

6. Pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülrıl 150 

7. Támogatási kölcsönök megtérülése   

8. Hitelek   

9. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele   

10. Finanszírozási bevételek 0 

11. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 

12. Mőködési célú hiány 10 426 

  Mőködési célú bevétel összesen: 77 914  

1. Személyi jellegő kiadások 11 007 

2. Munkaadót terhelı járulékok 3 170 

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 22 364 

4. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 22 202 

5. Pénzeszk.átad. és tám.ért.kiad. 19 171 

6. Hiteltörlesztés   

7. Tartalék   

8. Kölcsön nyújtás   

9. Finanszírozási kiadások   

  Mőködési célú kiadás összesen: 77 914  
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Kuncsorba Község Önkormányzata 1/b. sz. melléklet 

2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 
   
  (ezer Ft-ban) 
Sor-
szám 

Megnevezés 2011. évi terv 

1. Felhalmozási célú kamat és áfa bevétel   

2. Költségvetési támogatás   

3. Támogatásértékő bevételek 0 

4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 

5. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebevételei 3 200 

6. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 

7. Pénzeszköz átvétel áll.házt-on kívülrıl 0 

8. Támogatási kölcsönök megtérülése (lakáskorsz.tám.) 70 

9. Hitelfelvétel   

10. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele   

11. Felhalmozási célú hiány 0 

  Felhalmozási célú bevétel összesen: 3 270  

1. Beruházások   

2. Felújítások   

3. Pénzügyi befektetések   

4. Támogatási köcsönök nyújtása   

5. Hiteltörlesztés + kamat 2 528 

6. 
Pénzeszköz átadás és támogatás értékő kiadás 
felhalm. 

742 

7. Finanszírozási kiadások   

8. Felhalmozási célú tartalék   

  Felhalmozási célú kiadás összesen: 3 270  
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2011. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötö tt felhasználású 

támogatások   

     2. sz. melléklet 

       
       

Jogcím 
  

Kód Megnevezése 

2011. 
átlag, 
illetve 
mutató 

Fajlagos 
összeg 
(Ft/fı) 

Érték (Ft) 

  

3.sz.m.1.a.(1) 
Település-üzemeltetési, 
igazgatási és sport 
kultúrális feladatok 

688 2 769 1 905 072   

3.sz.m.1.a.(2) 

Település-üzemeltetési, 
igazgatási és sport 
kultúrális feladatok 
kiegészítés 

    1 694 928   

5. 
Lakott külterülettel 
kapcs.feladatok 

36 2 612 94 032   

7.a.(1) 

A társadalmi-gazdasági és 
infrastruktúrális 
szempontból elmaradott 
települési önkorm-ok 
feladatai 

688 2 280 1 568 640   

10. 
Pénzbeli szociális 
juttatások     5 437 264   

  Kuncsorba összesen     10 699 936   
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Kuncsorba Község Önkormányzatának kiadásai 3.sz. melléklet 

2011. évi 
terv Sorszám Megnevezés 

  
I.   Személyi juttatások 11 007 
    Ebbıl:   
  1. Köztisztviselık alapilletménye 3 720 
  2. Teljesítményösztönzı egyéb juttatás   
  3. Keresetkiegészítés   
  4. Közalkalmazottak alapilletménye és pótléka   
  5. Közalkalmazottak 2 %-os tartalék-keret   
  6. Munkaszerzıdéssel foglalkoztatottak bére   
  7. Megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottak díja 1 296 
  8. Közmunkaprogram alapill. 4 205 
  9. Alpolgármester, biz.elnökök, tagok és kültagok tiszteletdíja 694 
  10. Jubileumi jutalom   
  11. Cafeteria  162 
  12. Közlekedési költségtérítés   
  13. Polgármester költségtérítése 930 
  14. Szemüveglencse vásárlás   
  15. Továbbképzés szerzıdés szerint   
II.   Munkaadót terhel ı járulékok 3 170 
    Ebbıl:   
  1. Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) 1 830 
  2. Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5 %) 114 
  3. Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) 38 
  4. Munkaerı piaci járulék (1 %) 76 
  5. Egészségügyi hozzájárulás 16 
  6. Munkaadót terhelı egyéb járulék (Ápolási díj TB-je) 1 096 

III.   Szociális és gyermekjóléti ellátások és segé lyek 22 202  
IV.   Dologi kiadások 22 591 
  1. Irodaszer, nyomtatvány 300 
  2. Könyv, folyóirat 50 
  3. Hajtó- és kenıanyagok 300 
  4. Kisértékő tárgyi eszközök 250 
  5. Munkaruha, védıruha 10 
  6. Egyéb anyag beszerzés 850 
  7. Távközlési díj 500 
  8. Egyéb kommunikációs szolgáltatás 80 
  9. Bérleti díj (MM Max, Caminus, Polisz használat) 1 800 
  10. Gázenergia 1 500 
  11. Villamosenergia 1 000 
  12. Villamosenegia közvilágítás 700 
  13. Víz-és csatornadíj 200 
  14. Karbantartás, kisjavítás, egyéb dologi kiadások 3 400 
  15. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 4 100 
  16. Pénzügyi szolgálataátsok, Bankköltség 300 
  17. ÁFA kiadások 3 600 
  18. Belföldi kiküldetés 60 
  19. Reprezentáció 150 
  20. Reklám propaganda 30 
  21. Egyéb dologi kiadások 1 500 
  22. Falunap megrendezésére 500 
  23. Egyéb befizetésikötelezettség 100 
  24. Adók, díjak egyéb befizetések 280 
  25. Munkáltatói SZJA /Cafetéria/ 31 
  26. Kamatkiadások 1 000 
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    Összesen 58 970 
Kuncsorba 

Község 
Önkormányzata  

  4. sz. melléklet  

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjólét i ellátások és segélyek 
2011. évi terv     
      
      
Sor-szám Ellátás fajtája Becsült 

jogosult 
létszám 

Saját 
forrás 

Átvett 
összeg  

Össze-
sen eFt 

1. Bérpótló támogatás 20/80% 30 1 557 6 230 7 787 

2. Rendszeres szoc.segély nem foglalkozt. 10/90% 6 216 1 944 2 160 

3. Idıskorúak járadéka 10/90% 1 33 292 325 

4. 
Rendszeres szoc.segély egészségkárosodott 
10/90% 

1 31 277 308 

5. Normatív lakásfenntartási támogatás 10/90% 80 504 4 536 5 040 

6. Helyi lakásfenntartási támogatás 5 150   150 

7. Normatív ápolási díj 25/75% 12 1 144 3423 4 567 

8. Ápolási díj TB-je   274 822 1 096 

9. Felnıtt korúak átmeneti segély 30 150   150 

10. Közgyógyellátás 2 90   90 

11. Temetési segély 15 225   225 

12. Köztemetés 1 100   100 

13. Mozgáskorlátozottak támogatása 40   500 500 

14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 70 200   200 

15. Kisded támogatás 6 600   600 

  Összesen:   5 274 18 024 23 298 
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2011. évi tervezett felhalmozási kiadások                                                                                  5. sz. melléklet 
 

Sor-szám Megnevezés  2011. évi tervezett összegek (eFt) 
  

    saját er ı 

hitel és 
átvett 
pénz-

eszköz 

támoga-
tás Összesen  

 

1.         0  

2.         0  

  Összesen 0 0 0 0  
       
2011. évi tervezett felújítási feladatok és 
igények 

         6.sz. melléklet 

             

Sorszám Megnevezés  Saját 
erı 

Hitel és 
átv. 

pénzesz-
köz 

Támoga-
tás 

Összesen 
(eFt) 

 

1. 
Ivóvíz javító 
program 
önrésze 

359     359 
 

2.         0  

I. Összesen 359  0 0 359  
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2011. ÉVI ELİIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV       
Tájékoztató tábla 
1. 

               
Sor-
szám 

Megnevezés Január Február  Március Április Május Június Július Augusz-
tus 

Szep-
tember 

Október  Novem-
ber 

Decem-
ber 

Össze-
sen 

  Bevételek                           
1. Saját bevételek 2 328 2 328 4 828 2 328 2 328 2 328 2 328 2 325 4 828 2 328 2 328 2 327 32 931 

2. Átvett pénzeszk. 
támért.bev. 

642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 7 703 

3. Támogatás 1 411 2 173 2 484 1 976 2 286 2 286 2 145 2 145 2 484 1 976 2 286 4572 28 224 
4. Hitel 2 032 100   700 600 2 101 1 950 1 900   700 339   10 422 

5. 
Elızı havi záró 
pénzáll.(elızı hó 
13. sor) 

  0 29 1 273 8 54 0 48 36 1 427 512 0 XXXXXX 

6. Bevételek 
összesen (1-5) 

6 413 5 242 7 983 6 919 5 864 7 411 7 065 7 060 7 989 7 073 6 107 7 541 79 280 

  Kiadások                           

7. Mőködési 
kiadások 

6 203 5 002 6 500 6 700 5 600 7 200 6 807 6 813 6 351 6 350 5 896 7 330 76 752 

8. Hiteltörlesztés 210 211 210 211 210 211 210 211 211 211 211 211 2 528 

9. Felújítási 
kiadások 

                        0 

10. Feljesztési 
kiadások 

                        0 

11. Tartalék 
felhasználása 

                        0 

12. Kiadások 
összesen (7-11) 

6 413 5 213 6 710 6 911 5 810 7 411 7 017 7 024 6 562 6 561 6 107 7 541 79 280 

13. 
Egyenleg (havi 
záró pénzáll.(6-
12) 

0 29 1 273 8 54 0 48 36 1 427 512 0 0 XXXXXX 
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Kuncsorba Község Önkormányzatának  2011. évi céltar taléka 
Tájékoztató tábla 

2. 
       
   (eFt-ban)    

Sorszám  Feladat/cél 2011. évi 
elıirányzat  

Az átcsoportosítás 
jogát gyakorolja    

           
           
  Összesen        
       
       
       

      
Tájékoztató tábla 

3. 
       

Kuncsorba Község Önkormányzatának 2011. évet érint ı közvetett 
támogatásai      
       
Kedvez-
ménye-

zett 
neve 

Támogatás 

   
  jogcíme mértéke 

(%) 
idıtartama 

   
           
           
       
       
       

      
Tájékoztató tábla 

4. 
       

Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulá sa,    

lejárat és eszközök szerinti bontásban    
       
      (eFt-ban) 

Sorszám  Megnevezés  Felvétel 
éve Megnevezés Lejárat éve Össze-sen 

        2011. 2012.   
Tıke 2 301 2 109 4 410 
Kamat 227 63 290 1. 

Beruházási 
hitel 

2010. 
Összesen 2 528 2 172 4 700 
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Tájékoztató tábla 

5. 
            

Több éves kihatással járó döntések évenkénti bontás ban        
            

2010. év 2011. év 2012. év   Sor-
szám 

Megnevezés 
(feladatonkénti bontásban)  

Összes 
kiadás 

Elızı 
években 
felmerült 

kiadás 

Támoga-
tás 

Saját 
erı 

Támoga-
tás 

Saját 
erı 

Támoga-
tás 

Saját 
erı 

  

1. Belsı világítótestek bérleti díja 
(CAMINUS)   835   925   925       

2. 
Útpályázat, saját erı, beruh. 
hitel (Felszabadulás út, József 
A. út) 

      119   2 528   2 172   

  Összesen 0 835 0 1 044 0 3 453 0 2 172   
 

Tájékoztató tábla 6. 

Kuncsorba Község Önkormányzatának 2011. évi Európai  Uniós projektjei      
            

Sorszám  Megnevezés Bevétel Kiadás 
    

    
Támogatást 
bizt.megne-

vezése 

Támogatás 
összesen 

(eFt) 

Ebbıl: 
terv évi 
támoga-
tás (eFt)  

Terv 
évet 

megelı-
zı 

kiadás 
(eFt) 

Terv 
évben 
(eFt) 

További 
években 

(eFt) 

    

  Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:     
1.                   
  Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez val ó hozzájárulás:     
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II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a helyi adók megállapításáról szóló 21/1999.(XII.09.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Dr. Ondok László: két ok miatt került sor a helyi adó rendeletünk módosítására. Egyik ok, 
hogy a vállalkozók kommunális adóját az Országgyőlés ez évtıl kezdıdıen megszüntette, az 
erre vonatkozó szabályokat hatályon kívül kell helyezni. Másik ok, hogy a rendeletünk 
tartalmazott számos olyan eljárási szabályt, amelyeket magasabb rendő törvény maga is 
szabályoz, a kettıs szabályozás nem szerencsés ezért ezek hatályon kívül helyezésre kerülnek. 
 
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  
Képviselı-testületének 

2/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete  
a helyi adókról szóló 21/1999.(XII.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kuncsorba Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §  (1) 
bekezdése alapján a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet 1. §  a.) pontját, a 2. § (1)-(4) bekezdését, 3. §-át, 4. § (1)-(3) bekezdését, 5. §-át, 6. 
§ (1)-(2) bekezdését, 7. § (1)-(3) bekezdését, 8. § (1)-(2) bekezdését, 9. § (1)-(2) bekezdését, 
10. § (1) bekezdését, 11. §  (4)-(5) bekezdését, a 12. § (2)-(7) bekezdését, a 13. § (1)-(7) 
bekezdését, 14. § (1)-(5) bekezdését, 15. § (1)-(3) bekezdését, 16. §-át, 17. § (3) bekezdését és 
18. §-át hatályon kívül helyezi. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet kihirdetéskor lép hatályba. 
 
Kuncsorba, 2011. február 17. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
    Polgármester         aljegyzı 
 
III. Napirend:  
 
Elıterjesztés a pénzben és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátásról 
szóló 8/2009.(IX.17.) rendelet kiegészítésére 
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Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
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 
Képviselı-testületének 

3/2011(II.18.) önkormányzati rendelete 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

8/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelet kiegészítésérıl 
 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pont alapján a következıket 
rendeli el: 
 
 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
8/2009.(IX.17.) önkormányzati rendelet az alábbi 21/A. §-sal egészül ki: 
 
 

21/A. § 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

 
(1) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselıtestülete Kuncsorba Közigazgatási 

területén az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja. 
a.) étkeztetés 6 napos nyitva tartással 
b.) házi segítségnyújtás 
c.) nappali ellátás 
d.) családsegítés 
e.) gyermekjóléti szolgáltatás 

 
(2) A szociális szolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében a Csorba Mikro-

térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén keresztül látja el. 
(3) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtását 

a kuncsorbai intézményvezetınél kell kezdeményezni. 
(4) Az intézményvezetı krízis esetén köteles külön eljárás nélkül azonnali intézkedés 

keretében az arra rászoruló személynek ellátást nyújtani. 
(5) Külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátása estén biztosított 

ellátáskor a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni. 
(6) Étkeztetés keretében biztosított ellátás esetében szociálisan rászorult az,  

a) aki 62 évét betöltötte 
b) 18-60 év közötti kérelmezı házi orvosi igazolás alapján egészségi állapota  

miatt 
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c) Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségükre való 
tekintettel szakorvosi igazolás alapján 

(7) Az ellátás megszüntethetı, ha  
a.) az ellátott írásbeli felszólítás ellenében elmulasztja kifizetni a megállapított térítési 

díjat 
b.) az ellátott nem tartja be az intézmény házirendjét 
c.) az ellátott saját kérésére, megszőntetés elıtt 5 munkanappal köteles bejelenti 
d.) az ellátásért fizetendı térítési díjat utólag az intézményvezetınél kell befizetni 

minden hónap 8. napjáig 
e.) ha a szociális ellátást igénybevevı jövedelmi helyzete megváltozik azt köteles az 

intézményvezetınél bejelenteni 15 napon belül, aki a jövedelmi viszonyok 
vizsgálata után új térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj 
megfizetésére a jogosultság felülvizsgálata utáni idıponttól kötelezhetı 

f.) A megállapított személyi térítési díj összege csökkenthetı vagy elengedhetı, ha 
annak kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj 
csökkentésérıl vagy elengedésérıl a térítési díj megfizetésére kötelezett kérelme 
vagy az alapellátást biztosító intézmény vezetıjének kezdeményezése alapján a 
Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság határozattal dönt. 

g.) Az intézményvezetı és az ellátást igénylı között kötendı megállapodás 
tartalmazza: 
- a szociális szolgáltatás formáját 
- a szociális ellátás kért és kezdı idıpontját 
- fizetési kötelezettséget 
- az ellátásért fizetendı személyi térítési díjat 
- érdekképviselet 
- az intézményi jogviszony megszőnésének módját 

 
(8) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(9) Ez a rendelet 2011. március 31. napjával hatályát veszti. 
 

Kuncsorba, 2011. február 17. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
   polgármester         aljegyzı 
 
 
IV. Napirend:  
 
Elıterjesztés a személy gondoskodás keretében alkalmazandó intézményi térítési 
díjakról. 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
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Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

4/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodás keretében alkalmazandó intézményi térítési díjakról 

 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és ellátásról 
szóló 1993. évi III. törvény. 115. § alapján a következı rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 

(1) Intézményi térítési díj szociális étkeztetésben részesülık számára  520 Ft/nap 
 
 

(2) Ebéd házhoz szállításáért fizetendı térítési díj      30 Ft/adag 
 

2. § 
 
Az 1.§ (1) bekezdésben szereplı szociális étkezés 25 %-os ÁFA-t tartalmaz. 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet 2011. március 01-én lép hatályba, ezzel egyidejőleg a személyes gondoskodás 

keretében alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 10/2010.(XII.10.) önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet 2011. március 31. napjával hatályát veszti. 
 
 
Kuncsorba, 2011. február 17. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
   polgármester          aljegyzı 
 
V. Napirend: 
 
Elıterjesztés a társult intézmények 2010. évi költségvetésének módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
Rédai János: a tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a módosítás minden esetben arról 
szól, hogy pénzt kapunk vissza. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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1/2011.(II.17.) sz. önkormányzati határozat 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Tiszavirág Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézményeinek 2010. évi költségvetésének 
módosításáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Tiszavirág Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézményeinek 2010. évi költségvetésének 
módosítását, melyet a melléklet szerint elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Tatár Pál Fegyvernek Nagyközség polgármestere 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg. Központ igazgatója 
6. Hillender Györgyné óvoda igazgató 
7. I r a t t á r 

1/2011.(II.17.) sz. határozat melléklete 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kö zpont   
    

A 2010. évi költségvetés módosítása 
1. sz. melléklet     1.000 Ft-ban 

  Kuncsorba 
  2010 2010 eltérés 

Megnevezés mód.elıir. jav.elıi   
  7 8 9 

BEVÉTEL ÖSSZESEN:                     20 223                     20 097    -                       126    
 I. Mőködési bevételek                       3 847                       3 977                            130   
   = Intézményi mőködési bevét.                       3 847                       3 977                            130    
       - étkezési térítési díj bevltelek                       3 601                       3 729                            128    
       - egyéb intéményi mők. bevételek                           246                          248                                 2    
   - Önkorm. Sajátos mők. bevét.                               -      
II. Támogatások                               -      
III. Felhalmozási és t ıkej. bev.                               -      
IV. Támogatás érték ő bevétel                                -                                -                                  -    
  = mők. célú tám. értékő bevételek                                -                                -                                  -    
     - szoc.pol. támogatás                                -                                -                                  -    
       - ebbıl megáll.III.6.pont szer. korr.                                -                                -                                  -    
       - ebbıl önkormányzati kiegészítés                                -                                -                                  -    
     - egyéb mőködési célú tám.értékő bev.                                -                                    -    
   = felhalm. célú tám. értékő bevételek                                   -    
V. Véglegesen átvett pénzeszközök                               -                                  -    
   = mőködési célú                                -                                -                                  -    
   = felhalmozási célú                               -      
VI. Hitelek                               -      
VII. Pénzforg. nélk. bevételek                       2 738                       2 738                                  -    
   = Elızı évi mőködési célú pénzm.igénybev.                       2 738                       2 738                                  -    
   = Elızı évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.       
 VIII.  Intézményfinanszírozás                     13 638                     13 382    -                       256    
     - szoc.pol. támogatás                       4 593                       4 337    -                       256    
       - ebbıl önkormányzati kiegészítés                       1 152                          896    -                       256    
       - ebbıl megáll.III.6.pont szer. korr.                       3 441                       3 441                                  -    
   = támogatás összesen                     12 129                     12 129                                  -    
      - normatív támogatás                       9 575                       9 575                                  -    
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      - kistérségi támogatás                       2 056                       2 056                                  -    
      - kereset kiegészítés  fedezete                           498                          498                                  -    
   = önkormányzati kiegészítés I.                           357                          357                                  -    
   = önkormányzati kiegészítés II.       
   = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció -                     3 441    -                  3 441                                  -    
   = pénzmaradvány elvonása                                -                                -                                  -    
IX. Hitelek                                -                                -                                  -    
KIADÁS ÖSSZESEN:                     20 223                     20 097    -                       126    
I. Személyi juttatás                       5 775                       5 747    -                         28    
  = Bér                       5 707                       5 698    -                           9    
  = Egyéb                             68                             49    -                         19    
II. Járulékok                       1 558                       1 546    -                         12    
III. Dologi kiadások                     12 890                     12 204    -                       686    
  = Vásárolt élelmezés kiadásai                       8 194                       8 055    -                       139    
  = Energia kiadások                           788                          624    -                       164    
  = Kötött dologi kiadások                                   -    
  = Egyéb dologi kiadások                       3 908                       3 525    -                       383    
IV. Végleges pénzeszköz átadás       
   = Mőködés célú       
   = Felhalmozási célú       
V. Egyéb támogatás                               -      
 VI. Ellátottak pénzb. tám.                                 -      
   = ebbıl tanulói bérlet térítés       
VII. Felhalmozási kiadások                                -                                -                                  -    
  = Felújítás                                -                                -      
  = Beruházás .                                -                                -                                  -    
VIII. Tartalék                                -                          600                            600    
   = pénzmaradvány                                -                          600                            600    
   = járulék csökkenésbıl                                -                                -                                  -    
IX. Hitel visszafizetés             
X. Intézményfinanszírozás       
XI. Szoc. Pol       
XII. Kölcsönök nyújtása       
XIII: Támogatás érték ő kiadások       
   = mőködési célú tám.értékő kiadások       
  = felhalmozási célú tám. értékő kiadások       
Álláshely                          4,00                         4,00    0 
 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
5231. Felszabadulás ut. 88.sz. T.56/48l015 

1. oldal 
    Kuncsorba   

Megnevezés 2010. 2010.  Eltérés  

  mód.elıir. javasolt    

    óvoda   

  10 11 12 

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 13 131 12 883 -248 

I. Mőködési bevételek 621 470 -151 

= Intézményi mőködési bevételek 621 470 -151 

   -étkezési téritési dij 621 470 -151 

   -egyéb intézményi mők. bevétel 0 0 0 

II. Támogatások 0 0 0 

III. Felhalm. és tıke jell. bevételek 0 0 0 

IV. Támogatásértékő bevételek 562 562 0 

= mőködési célú tám.értékő bevételek 0 0 0 

   - szoc.pol.  Támogatás 0 0 0 
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        - ebbıl önkormányzati kiegészités 0 0 0 

       -  ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció 0 0 0 

   - egyéb mők célú tám.értékő bevételek 562 562 0 

= Felhalmozási célú tám.értékő bevételek 0 0 0 

V. Végl. átvett pénzeszközök 0 0 0 

= Mőködési célú 0 0 0 

= Felhalmozási célú 0 0 0 

VI. Hitelek 0 0 0 

VII. Pénzforgalom nélk. bevételek 126 126 0 

= Elızı évi pénzmaradv. igénybev. 126 126 0 

VIII. Intézményfinanszirozás 11 822 11 725 -97 

   - szoc.pol.  Támogatás 1373 1342 -31 

        - ebbıl önkormányzati kiegészités 983 952 -31 

       -  ebbıl megáll. III.6.pont szerinti korrekció 390 390 0 

= támogatás összesen(állami,kistérs.) 5 313 6 179 866 

- normatív támogatás 3 708 4 484 776 

- kistérségi támogatás 1 200 1 290 90 

- kereset kiegészités fedezete(2009.dec.) 16 16 0 

- 2009. évi illetmény növekedés 0 0 0 

-eseti kereset kiegészités fedezete 389 389 0 

= Önk. kiegészítés I. 1 954 1 800 -154 

= Önk. kiegészítés II. 102 102 0 

= megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció 3 080 2 302 -778 

= Pénzmaradvány elvonás 0 0 0 

IX. Hitelek 0 0 0 

   2. oldal 
    Kuncsorba   

Megnevezés 2010. 2010.  Eltérés  

  mód.elıir. javasolt    

    óvoda   

  10 11 12 

KIADÁS ÖSSZESEN: 13 131 12 883 -248 

I. Személyi juttatás 7 179 7 140 -39 

  = Bér 6 216 6 180 -36 

  = Egyéb 963 960 -3 

II. Járulékok 1 852 1 865 13 

III. Dologi kiadás 4 100 3 878 -222 

  = Energia kiadások 1 089 1 062 -27 

  = Rehabilitációs hozzájárulás 157 144 -13 

  = Egyéb célra kapott dologi kiadások 50 50 0 

  = Egyéb mőködési dologi kiadások 810 810 0 

  =  Vásárolt élelmezés 1 994 1 812 -182 

IV. Végleges pénzeszköz átadás 0 0 0 

= Mőködési célú 0 0 0 

= Felhalmozási célú 0 0 0 

V. Egyéb támogatások  0 0 0 

VI. Ellátottak pénzb. Juttatása 0 0 0 

 = ebbıl tanulói bérlettérités: 0 0 0 

VII. Felhalmozási kiadások 0 0 0 

  = Felújitás 0 0 0 

  = Beruházás 0 0 0 

VIII. Tartalék 0 0 0 
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   =pénzmaradvány 0 0 0 

IX. Hitel visszafizetés 0 0 0 

X. Intézmény finanszirozás 0 0 0 

XI. Szoc.pol. 0 0 0 

XII. Kölcsönök nyújtása 0 0 0 

XIII. Támogatás értékő kiadások 0 0 0 

= mőködési célú támértékő kiadások 0 0 0 

= Felhalmozási célú támértékő kiadások 0 0 0 

Létszám  (álláshely) 3,25 3,25 0,000 

 
VI. Napirend:  
 
Elıterjesztés a társult intézmények Társulási Megállapodásának módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Ambrus Dénes: a három módosító javaslat lényegében pontosítás, egyértelmőbbé teszi a 
megállapodást. A harmadik bekezdésben található olyan utalás, amely megengedı, tehát 
kimondja, hogy az általános iskola napközis  ellátást kötelezınek tekintjük és azt is 
megengedi, hogy a társult önkormányzatok ettıl eltérıen dönthessenek. Ha a megfelelı 
anyagi forrás rendelkezésre áll, akkor több szolgáltatást a gyerekek részére adhat a saját 
forrása terhére. 
 
Rédai János: Fegyverneken és Örményesen úgy döntöttek, hogy az általános iskolában nem 
lesz tízórai, helyette iskolatej lesz. Mivel hátrányos helyzető településnek számítunk az állam 
100 %-ban támogatja, igaz utófinanszírozott.  Megbeszéltük a szülıkkel is, azt mondták, hogy 
vittek magukkal tízórait a gyerekek. 
Szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulási 
Megállapodásának módosítását, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
2/2011.(II.17.) sz. önkormányzati határozat 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Társulási Megállapodásának 
módosítása 
 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselıtestülete, Örményes Önkormányzat Képviselıtestülete 
és Kuncsorba Önkormányzat Képviselıtestülete a 128/2007.(VI.5.) sz. határozattal elfogadott 
és a 259/2007.(XII.11.) sz., a 22/2009(II.12.) sz. és a 198/2010.(XII.16.) sz. határozatokkal 
módosított Társulási Megállapodást 2011. március 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
kiegészül az alábbi 5.) ponttal:  

5.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselı-testülete, Örményes Község Képviselı-testülete 
és Kuncsorba Község Képviselı-testülete megállapodnak abban, hogy elsı ízben 
2011. évben Örményes Önkormányzat Képviselı-testületének 26/2008. (XI.20.) sz. 
rendeletébıl és Kuncsorba Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009.(IX.17.) sz. 
rendeletének azon fejezete, amely a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételérıl rendelkezik, valamint a személyes gondoskodást keretében 
alkalmazandó intézményi térítési díjak megállapításáról szóló ……/2011.(II.17.) sz. 
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önkormányzati rendelete szó szerint beépül Fegyvernek Önkormányzat Képviselı-
testületének 7/1996.(IX.5.) sz. rendeletébe 2011. április 1 – i hatállyal. 

Ennek érdekében Örményes és Kuncsorba Önkormányzat Képviselı-testületei saját 
szociális rendeletükbe az erre vonatkozó rendelkezést 2011. március 31 – i hatállyal 
hatályon kívül helyezik és Fegyvernek Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. 
április 1 – i hatállyal szó szerint beépíti saját szociális rendeletébe. 

Ezt követıen a késıbbi években Örményes Község Képviselı-testületének és 
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról hozott 
határozata épül be Fegyvernek Önkormányzat fenti számú önkormányzati rendeletébe. 

Megállapodó felek megállapodnak abban, hogy a döntésüket a Fegyverneki 
Önkormányzati testületi döntést megelızıen 30 nappal meghozzák és ezt 8 napon 
belül megküldik Fegyvernek Önkormányzatának. 

 
Errıl értesülnek: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Tatár Pál Fegyvernek Nagyközség polgármestere 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg. Központ igazgatója 
6. I r a t t á r 

 
Rédai János: szavazásra bocsátja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Társulási Megállapodásának módosítását, melyrıl a jelenlévı 5 
képviselı 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
3/2011.(II.17.) sz. önkormányzati határozat 
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Társulási 
Megállapodásának módosítására 
 
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 157/2007.(VI.29.) sz. határozattal 
elfogadott és a 257/2007.(XII.11.) sz., a 20/2009.(II.12.) sz., valamint a 71/2009.(IV.2.) sz. 
határozatokkal módosított Intézményfenntartó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1.) A Társulási Megállapodás III. fejezet 2.)g.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi  
     rendelkezés lép:  
 

Az intézmény mőködésével kapcsolatos költségeket és bevételeket 
tagintézményenként elkülönítetten kell kimutatni. A tagintézményben keletkezı állami 
finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a települési önkormányzatok viselik, 
azzal a megkötéssel, hogy Kuncsorba által viselt önkormányzati kiegészítés nem lehet 
több, mint 500 eFt/év. Az ezen felüli hiányzó összeget Fegyvernek Önkormányzat 100 
%-ra kiegészíti. 

 
2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5.) és 5.)a.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi  
     rendelkezés lép:  
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5.) Az intézmény folyamatos mőködése érdekében az önkormányzatok a települést 

illetı saját központi forrásukat kiegészítik. 
 

a.) Szociálpolitikai támogatás címén, ha az ellátottak térítési díja a kiadásokat 
nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik. Élelmezési 
költség: Fegyvernek Önkormányzat Képviselıtestülete által rendeletben 
megállapított nyersanyagnorma + rezsiköltség növelve az ÁFA összegével.  

  
3.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:  
 

6.) Az általános iskolai napközi ellátás során a mindenkori kv.tv. 3. sz. mellékletében 
az ingyenes és kedvezményes élelmezési normatíva szerinti étkeztetést kell 
biztosítani.  

 
 Az ezen felüli étkezést a megállapodó önkormányzatok éves költségvetése szerint 

kell biztosítani.  
Errıl értesül: 

1.) Képviselı-testület tagjai 
2.) Rédai János polgármester 
3.) Tatár László Fegyvernek Nagyközség polgármestere 
4.) Dr. Ondok László aljegyzı 
5.) Ambrus Dénes igazgató 
6.) I r a t t á r  
 

Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Társulási Megállapodásának módosítását, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
4/2011.(II.17.) sz. önkormányzati határozat 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodásának módosítására.  
 
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 158/2007.(VI.29.) sz. határozattal 
elfogadott és a 258/2007.(XII.11.) sz., a 21/2009.(II.12.) sz., valamint a 201/2011.(XII.16.) sz. 
határozatokkal módosított Intézményfenntartó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1.) A Társulási Megállapodás III. fejezet 2.)g.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi  
     rendelkezés lép:  
 

Az intézmény mőködésével kapcsolatos egyéb költségeket és bevételeket 
tagintézményenként elkülönítetten kell kimutatni. A tagintézményben keletkezı állami 
finanszírozás és saját bevétel feletti költségeket a települési önkormányzatok viselik, 
azzal a megkötéssel, hogy Kuncsorba által viselt önkormányzati kiegészítés nem lehet 
több, mint 1.800 eFt/év. Az ezen felüli hiányzó összeget Fegyvernek Önkormányzat 
100 %-ra kiegészíti. 

 
1.) A Társulási Megállapodás IV. fejezet 5.) és 5.)a.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi  
     rendelkezés lép:  



 27 

 
5.) Az intézmény folyamatos mőködése érdekében az önkormányzatok a települést 

illetı saját központi forrásukat kiegészítik. 
 

a.) Szociálpolitikai támogatás címén, ha az ellátottak térítési díja a kiadásokat 
nem fedezi, az élelmezési költség 100 %-ára kiegészítik. Élelmezési 
költség: Fegyvernek Önkormányzat Képviselıtestülete által rendeletben 
megállapított nyersanyagnorma + rezsiköltség növelve az ÁFA összegével.  

  
2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 6.) ponttal:  
 

1.) Az óvodai ellátás során a mindenkori kv.tv. 3. sz. mellékletében az ingyenes és 
     kedvezményes élelmezési normatíva szerinti étkeztetést kell biztosítani.  

 
Az ezen felüli étkezést a megállapodó önkormányzatok éves költségvetése szerint kell 
biztosítani.  

 
Errıl értesül:  

1.) Képviselı-testület tagjai 
2.) Rédai János polgármester 
3.) Tatár László Fegyvernek Nagyközség polgármestere 
4.) Dr. Ondok László aljegyzı 
5.) Hillender Györgyné igazgató 
6.) I r a t t á r 

 
VII. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Fegyverneki Rendırırs 1 fı adminisztrátor közös foglalkoztatására. 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek, azzal, hogy a megállapodásban a 71.343,-Ft 
szerepeljen, tehát lakosságarányosan. 
 
Rédai János: a kiküldött elıterjesztésben 71.343,-Ft-ot biztosítunk lakosság arányosan. A 
megállapodást elızetes megbeszélés nélkül küldték el az Önkormányzatunknak. Ezután 
megkereste az İrsparancsnok urat és törökszentmiklósi Rendırkapitány urat, a találkozó 
létrejött és ott elmondta, hogy lakosság arányosan járulunk hozzá a költségekhez. Ezt a 
javaslatot elfogadták. Tegnap a bizottsági ülésen megérkezett a javított megállapodás 71.074,-
Ft-tal.  
 
Gelléné Tokai Erzsébet:  ha a rendırırsnek kell ez az egy fı akkor miért kell a fegyverneki 
Önkormányzatnak fizetnie eddig, illetve miért kell nekünk most már alkalmazni? Ha szükség 
van az ı munkájára, akkor miért nem a rendırség saját költségvetésébıl fedezi ezt az 
alkalmazottat? Üzemanyaggal támogatjuk a rendırséget, most még az adminisztrátort is mi 
fizessük? İk is egy állami költségvetési szerv. 
 
Rédai János: van a rendırırsnek egy adminisztrátora, a másikat a megnövekedett feladatok 
miatt alkalmazzák és eddig Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata finanszírozta. Most 
kérték, hogy a rendırırshöz tartozó települések is járuljanak hozzá.  
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Szavazásra bocsátja az elıterjesztést – 71.343,-Ft – melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
5/2011.(II.17.) sz. önkormányzati határozat 
A Fegyverneki Rendırırsön 1 fı adminisztrátor közös foglalkoztatásáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Fegyverneki 
Rendırırsön 1 fı adminisztrátor közös foglalkoztatására vonatkozó 
együttmőködési megállapodást a melléklet szerint elfogadja az alábbi 
módosítással: Kuncsorba hozzájárulása 71.343,-Ft/év. 
 
Megbízza Rédai János polgármestert az együttmőködési megállapodás aláírására 
 
Határidı: 2011. február 28. 

 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Ondok László aljegyzı 
4. Tatár László Fegyvernek Nagyközség polgármestere 
5. I r a t t á r 
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5/2011.(II.17.) sz. határozat melléklete 
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 31 

 
VIII. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Szabó és Társa Kft.-vel kötendı megállapodásról. 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Megkérdezte, mi arra a biztosíték, hogy 
megfizeti az Önkormányzatnak a tartozását. Polgármester Úr és Aljegyzı Úr is elmondta, 
hogy így nagyobb a valószínősége, hogy megkapjuk a pénzünket. 
 
Rédai János: ha felszámolási eljárást kezdeményeznénk a cég ellen, akkor nem nagyon lenne 
rá esély, hogy megkapjuk a pénzünket. Az ügyvezetı igazgató adta meg a törlesztı 
részleteket, ha elfogadja a testület, akkor bízunk benne, hogy teljesíti. Az elsı részletet, az 
500.000,-Ft-ot már megfizette. Aljegyzı Úr a bizottsági ülésen olyan módosítást javasolt, 
hogy az „eljárási illeték” helyett a „perköltség” kerüljön be. 
Szavazásra bocsátja a megállapodást, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
6/2011.(II.17.) sz. önkormányzati határozat 
Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5231 Fegyvernek, Ady E. u. 37/a.) 
kötendı megállapodás jóváhagyásáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Szabó és Társa 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel - az Ifjúsági út javítási munkáira – a Szolnoki 
Városi Bíróság által megítélt 1.900.000,-Ft és késedelmi kamat megfizetésére 
kötendı megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Megbízza Rédai János polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidı:  2011. február 28. 

 
Errıl értesülnek: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Ondok László aljegyzı 
4. Szabó Gábor ügyvezetı igazgató – Fegyvernek, Ady E. u. 37/a. 
5. I r a t t á r 

 
6/2011.(II.17.) sz. határozat melléklete 

MEGÁLLAPODÁS 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉR İL ÉS A VÉGREHAJTÁSI 

ELJÁRÁS SZÜNETELTETÉSÉRİL 
 

mely létrejött egyrészrıl 
Kuncsorba Község Önkormányzata (5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26.) képviseli: Rédai 
János polgármester jogosult, (továbbiakban: Jogosult) másrészrıl 
Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:5231 Fegyvernek, Ady Endre u. 
37/a., Cg.: 16-09-004046, képviseli: Szabó Gábor ügyvezetı önállóan) kötelezett 
(továbbiakban: Kötelezett) között az alábbi napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
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1. Kötelezett elismeri, és nem vitatja, hogy Jogosult és Kötelezett között a 
15.P.21.815/2010/3 számú ítélet alapján a Jogosult teljesítésére tekintettel Kötelezettnek 
lejárt 1.900.000,-Ft tıketartozása áll fenn. 

 
2. Kötelezett kijelenti és aláírásával szavatosságot vállal azért, hogy az 1. pontban leírt 

Jogosultat megilletı követelés részletfizetésben történı teljesítésére vonatkozó jelen 
megállapodást azon szándék kifejezéseképpen és tudatban köti meg, hogy a Kötelezett 
jelenlegi gazdasági helyzete és jövıbeni mőködése alapján az 3. pontban leírt 
megfizetésére vonatkozó ütemezés teljesíthetı. 

 
3. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás 1. pontjában leírt 

1.900.000,-Ft lejárt tıketartozását Kötelezett az alábbiak szerint fizeti meg Jogosult 
részére: 

 
3.1. 2011. január 31. napjáig   500.000,-Ft 
  azaz: ötszázezer forintot, 
3.2. 2011. február 28. napjáig   300.000,-Ft 
  azaz: háromszázezer forintot, 
3.3. 2011. március 31. napjáig           1.100.000,-Ft 
  azaz: egymillió-egyszáz forintot, 
3.4. 2011. április 30. napjáig a késedelmi kamatot és perköltséget. 
Kötelezett köteles átutalással a Jogosult 10700309-48383808-51100005 számú számlájára 
jelen megállapodásban foglaltak szerint teljesíteni. A teljesítés idıpontját felek az összeg 
Jogosult számlájára történı banki jóváírás napjaként értik. Kötelezett jogosult 
elıteljesíteni. 

4. A jelen megállapodás alapján Jogosult és Kötelezett a végrehajtási eljárást szüneteltetik, 
annak teljesítéséig. 

 
5. Jelen megállapodás aláírásával lép hatályba azzal, hogy annak érvényességi feltétele 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének jóváhagyása. 
 
Jelen megállapodást szerzıdı felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt írják alá. 
 
Kuncsorba, 2011. január 19. 
____________________________              ______________________ 
Községi Önkormányzat Kuncsorba             Szabó és Társa Kft. 
                 Jogosult        Kötelezett 
 
 
IX. Napirend:  
 
Tájékoztató a Csorba kupa elıkészítésére. 
 
Rédai János: tavalyi évre pályázott 500 eFt-ot még nem kaptuk meg. Ez évi Csorba kupát 
április 30-án fogjuk megtartani. A KLK Tender írt ki pályázatot rendezvények hangosítására 
és 60 perces mősorra. Február 15-e volt a határidı, március 15-ig bírálják el. Bízunk benne, 
hogy sikeres lesz a pályázatunk. A részletes program összeállítására már tudni fogjuk, hogy 
nyertünk-e a pályázaton. Már jönnek az ajánlatok pl. tőzijátékra, van már 110 eFt-os és 120 
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eFt-os ajánlat is. Lefelé mennek az árak. A környezı településeken is ık csinálják a 
tőzijátékot. 
 
Szeremi Krisztián: szerinte 5-6 perces tőzijáték elég lenne. 
 
Rédai János: szerinte ebben a gazdasági helyzetben luxusnak tartja, de ha nem lenne, azt 
mondaná a lakosság, hogy már tőzijátékra sem telik. A költségvetésbe 500 eFt-ot terveztünk 
erre a rendezvényre.  A Csorba Kupára a mősoros rendezvények a jellemzık, hanem a 
sportolás és a gyerekek részére játékok szervezése. Legnépszerőbb a kispályás labdarúgás.  
Megvárjuk a pályázatot, hogy nyer-e, utána összehívjuk a szervezıket és megbeszéljük a 
részletes programot. 
 
X. Napirend: 
 
Egyéb bejelentések 
 
Rédai János: tudjuk, hogy február 5-én beindult a fogászati ügyelet Túrkevén, lehetıség van 
hétvégén és ünnepnapokon - 10 órától 14 óráig - e szolgáltatás igénybevételére, az ellátás 
ingyenes. Kéri a jelenlévıket, hogy tudatosítsák a lakosság körében, ki van téve a hirdetı 
táblára is.  
 
Dr. Ondok László: február 14-én Polgármester úrral együtt vettünk részt a Kétpó 
Önkormányzat által indított per tárgyalásán, ahol meghallgatásra került a kirendelt 
igazságügyi szakértı, valamint Kétpó könyvelését a perbeli idıszakban és jelenleg is végzı 
egyik alkalmazott. Nekünk az álláspontunk továbbra is az, hogy nincs tartozásunk Kétpó felé, 
mi a szakértıi véleményt elfogadtuk. A Bíróság ítéletet nem hozott, annyiban helyt adott a 
felperes kérelmének, hogy felhívta ıt, hogy 30 napon belül számszakilag dolgozza ki a 
kereseti kérelmé, illetıleg és egyéb iratokat is csatoljon.  A felperes csatolt iratait a Bíróság 
meg fogja küldeni részünkre, melyre mi 30 napon belül írásban reagálunk. Amikor ez az irat a 
Bíróság rendelkezésére áll, akkor fog a tekintetben dönteni, hogy látja-e szükségességét a 
szakértıi vélemény kiegészítésének, vagy sem. Amennyiben igen, akkor arról külön 
végzésben fog határozni és újabb feladatot fog a szakértı számára megszabni. Figyelembe 
véve a határidıket és a Bíróság nyári ítélkezését ez évben nem igen várható jogerıs ítélet. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: a kamionok továbbra is keresztül járnak a településen. Jó lenne ha 
az elıjelzı tábla nemcsak Örményesnél lenne kitéve hanem Fegyverneken a fıútnál, ahol 
lekanyarodnak, valamint a 46-os útnál is ki kellene tenni. Ha ez meg lenne, akkor jogosan 
tudna a rendır is fellépni. 
 
Rédai János: a Közútkezelınek levélben jelezni fogjuk, ezt a kérést. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: több lakos megkereste, hogy most már nagyon sokan mozgásszervi 
betegségekkel Túrkevére járnak kezelésekre a gyógyfürdıbe. Nagyon rossz az autóbusz 
járatunk oda, ez ügyben tudna-e az Önkormányzat valamilyen lépést tenni.  Azt mondta a 
lakosoknak ezt a kérést jelzi testületi ülésen és talán annyit tudunk tenni, hogy megkeressük a 
Jászkun Volánt ezzel a kéréssel. 
 
Rédai János: azt alig tudtuk elérni, hogy a mezıtúri járat pénteki napon fél kettıkor bejöjjön 
a településre. Nagyon nehéz kérdés, mert most vizsgálják felül a kihasználtságot az autóbusz 
és a vonatközlekedésnél is. Megpróbáljuk, tudna-e ebben segíteni. 
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Bana Lajosné: egyetért a problémákkal, gondokkal, de annak örüljünk, hogy ennyi autóbusz 
járat bejön a településre. 
 
Ács Gyuláné: mivel nincs Túrkevére jó közlekedés, így személygépkocsira tudnak a betegek 
utazási utalvány kérni, melyet megtérítenek részükre. Csak az a gond, hogy amennyit 
térítenek, annyiért nem viszik át Túrkevére. 
 
 
Rédai János: megkeressük az üzemeltetıt, hátha tudna segíteni, még ha nem is minden napra 
lenne járat. 
Megköszöni a megjelenést, az ülést 16 óra 15 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 /: Rédai János :/        /: Dr. Ondok László :/ 
   polgármester             aljegyzı 
 
 
 
 
 


