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J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 30-i 
    rendkívüli  ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet 
  képviselık 

Dr. Horváth Eszter irodavezetı 
 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Dr. Horváth Eszter irodavezetıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. Szeremi Krisztián képviselı jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 
 
A meghívóban kiküldött napirendi pontokat javasolja megtárgyalni. 
 
Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testület részére 
 
Rédai János: az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát a választást követı 6 
hónapon belül felül kell vizsgálni, most ennek teszünk eleget. A jogszabályi változásokat 
beépítettük a rendeletbe. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
 Képviselı-testületének  

5/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete 
A Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
 

 
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 
44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következıket 
rendeli el:  
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I. Fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
1.§  

 
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kuncsorba  Község Önkormányzata. 
 
(2) Az önkormányzat székhelye: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26. 
 
(3) Az önkormányzat illetékességi területe: Kuncsorba község közigazgatási területe. 
 

2.§  
 

Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a Képviselı-testület külön rendeletben 
állapítja meg. 
 

3.§  
 

Az önkormányzat Képviselı-testülete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapítására és 
adományozására külön rendeletet alkot. 
 

II. Fejezet 
 

A Képviselı-testület hatásköre 
 

4.§ 
 

(1) A Képviselı-testület hatáskörét a helyi önkormányzatokról szóló törvény határozza meg. 
 
(2) Az átruházott hatásköröket ezen önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza    
      a hatáskörök címzettjei szerinti felosztásban. 

 
(3) Az Önkormányzat hitelfelvételrıl szóló döntés értékhatárra tekintet nélkül a Képviselı- 
      testület kizárólagos hatásköre. 
 

A Képviselı-testület mőködése 
 

5.§ 
 

(1) A Képviselı-testület létszáma 5 fı. (4 fı képviselı+polgármester) 
 
(2) A Képviselı-testület szükség szerint, de legalább a munkatervben meghatározott számban  

rendes ülést tart. 
 
(3) Képviselı-testület rendkívüli ülését össze kell hívni azokban az esetekben, mikor az ülés 

összehívására a munkatervben meghatározott rendes üléseken kívül egyéb okokból szükség 
van. 

 
A munkaterv 
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6.§ 

 
(1) A munkaterv egy naptári évre tartalmazza a rendes ülések idıpontját (hónap) és a 
közmeghallgatás idejét. 
 
(2) A munkaterv tartalmazza: 

a) az ülések idıpontját, 
b) az adott ülésen tárgyalandó napirendeket, 
c) az elıterjesztı megnevezését, 
d) az elıterjesztésben közremőködıket. 

 
(3) A munkaterv tervezetéhez javaslatot lehet kérni: 

a) a települési képviselıktıl, 
b) a bizottságtól, 
c) az alpolgármestertıl, 
d) a jegyzıtıl, 
e) a helyi önszervezıdı közösségektıl. 
 

(4) A munkaterv tervezetét a tárgyévet megelızı év utolsó rendes ülésére kell a Képviselı-
testület elé terjeszteni. 

 
(5) A munkaterv tervezetét a polgármester terjeszti elı, melyet a jegyzı állít össze. 
 
(6) A munkaterv tervezet meg kell küldeni a napirendi pont elıterjesztıinek és a 

közremőködıknek. 
 

 
A képviselı-testületi ülések összehívása 

 
7.§ 

 
(1) A polgármester távolléte, akadályoztatása esetében az alpolgármester gondoskodik a 

Képviselı-testület összehívásáról, és a polgármester távollétében vezeti az ülést. 
(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, illetve a 

polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a Pénzügyi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság elnöke hívja össze és vezeti az ülést. 

 
(3) A Képviselı-testület ülését fıszabályként az önkormányzat székhelyére kell összehívni. 
 
(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a Képviselı-testület 

ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható. 
 

8.§ 
 

(1) A Képviselı-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik. 
 
(2) A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét, 
b) az ülés idıpontját, 
c) a tervezett napirendeket, 
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d) a napirendek elıterjesztıit, elıadóit. 
 
(3) A meghívóhoz mellékelni kell az elıterjesztéseket. 
 
(4) A meghívót és az elıterjesztéseket a Képviselı-testületi ülés idıpontja elıtt 5 nappal ki kell 

küldeni. 
 
(5) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni: 

a) képviselıknek, 
b) jegyzınek, aljegyzınek, 
c) napirendi pontok elıadóinak, 
d) önkormányzati intézmények és tagintézmények vezetıinek, 
e) országgyőlési képviselınek, 
f) rendırırs parancsnokának, 
g) tanácskozási joggal rendelkezı helyi önszervezıdı szervezetek képviselıinek, 
h) bizottságok nem képviselı tagjainak, 

(továbbiakban: állandó meghívottak) 
i) akiket a polgármester indokoltnak tart. 

 
9.§  

 
(1) A Képviselı-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos 

meghívóval és a vonatkozó elıterjesztések csatolása mellett történhet. 
 
(2) Indokolt esetben lehetıség van a képviselı-testületi ülés összehívására szóbeli és telefonon 

keresztül történı szóbeli meghívással. 
 
(3) Szóbeli meghívás esetében lehetıség szerint biztosítani kell az elıterjesztések 

meghívottakhoz történı eljuttatatását. 
 
(4) A zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontok elıterjesztéseit csak a 8. § (5) bekezdés a), b)  
      és c) pontjaiban megjelölt személyek kaphatják meg. 
 

10.§ 
 

(1) A Képviselı-testület ülésén a képviselık szavazati joggal vesznek részt. 
 
(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához 

kapcsolódóan: 
a) a jegyzıt, 
b) a bizottság nem képviselı tagját, 
c) az illetékes országgyőlési képviselıt, 
d) a helyi önszervezıdı közösségek képviselıit. 

 
(3) A helyi önszervezıdı közösségek névsorát a 3. sz. függelék tartalmazza. 
 
(4) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a 

meghívottak közül: 
a) az önkormányzati intézmények vezetıit, tagintézmény vezetıit, 
b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg. 
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11.§ 
 

(1) A Képviselı-testület ülésérıl a lakosságot tájékoztatni kell úgy, hogy a meghívót ki kell 
     függeszteni az Önkormányzat hirdetıtáblájára. 
 
(2) A meghívót elektronikus formában közzé kell tenni Kuncsorba Község hivatalos honlapján.  
 

A Képviselı-testület ülésének vezetése 
 

12. § 
 
A Képviselı-testület ülését a polgármester nyitja meg, majd megállapítja az ülés 
határozatképességét a jelenlévı képviselı-testületi tagok számának ismertetésével. 
 

A határozatképesség megállapítása 
 

13.§ 
 
(1) A Képviselı-testület ülése akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselınek több mint fele 

jelen van. 
 
Az ülés határozatképességét minden döntéshozatal elıtt vizsgálni kell. 
 
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselı nincs jelen, akkor az ülés 
határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására 
újra össze kell hívni. 
Ha az ülés határozatképes, a polgármester tájékoztatja a jelenlévıket, hogy ki az a képviselı, aki 
az ülésen való részvételben akadályozott. 
 

Napirendi javaslat elıterjesztése és elfogadtatása 
 

14.§ 
 

A polgármester elıterjeszti a napirendi pontokat. A képviselık és a jegyzı javaslatot tehetnek a 
napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, javasolt napirendi pontok 
törlésére. 

 
A napirend elfogadásáról a testület egyszerő szótöbbséggel, határozathozatal nélkül dönt. 
 
A napirendi pontokat a Képviselı-testület elfogadott sorrendben tárgyalja. 
 

Az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése 
 

15.§ 
 

(1) Az ülés egy része is zárttá nyilvánítható. A napirend megállapításakor törekedni kell arra, 
hogy a zárt ülésen tárgyalásra és eldöntésre kerülı napirendi pontok egymás után 
következzenek, valamint lehetıleg az ülés végén vagy elején kerüljenek sorra. 

 
(2) A zárt ülés tartását a polgármester és bármely képviselı kezdeményezheti. 
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Napirendek tárgyalása - vitától a döntéshozatalig 

 
16.§ 

 
(1) A Képviselı-testület egyedi döntéssel – egyszerő szótöbbséggel – hozzászólási jogot adhat   
      a Képviselı-testület nyilvános ülésén megjelent személynek. A döntésében meghatároz  
      hatja a  hozzászólás maximális idıtartamát. 

Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél zárt ülés rendelhetı el. 
A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása elıtt a 
Képviselı-testület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, ha az 
érintett személy nem tartja be a számára megadott idıkeretet. 

 
(2) A polgármester a napirendek elıterjesztése elıtt tájékoztatja az ülés résztvevıit a  
      Képviselı-testület elızı rendes ülése óta történt fontosabb eseményekrıl, és az átruházott  
      döntésekrıl. 
 
(3) Az (2) bekezdés szerinti tájékoztató fölött vitát nyitni nem kell, de kérdést, bejelentést a  
      képviselık tehetnek, amelyekre a polgármester válaszol. 
(4) Amennyiben a napirendi pont tárgyát bizottság elızıleg tárgyalta, a bizottság véleményét   
     elnöke vagy erre kijelölt tagja ismerteti. 
 
(5) A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés elızheti meg. Ennek megtételére az   
      elıterjesztı, a szakelıadó jogosult. 
 
(6) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli elıterjesztést, ahhoz képest új  
     információkat kell tartalmaznia. 
 (7) A napirendi ponttal kapcsolatban az elıterjesztıhöz a képviselık és a meghívottak kérdést  
      intézhetnek. 
 
(8) A kérdések és válaszok elhangzása utána  a polgármester a hozzászólásoknak ad helyet. 
 
(9) A napirendi pont vitáját az elıterjesztı foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észre-  
     vételekre. 
 
(10) Az ülésvezetı a vita lezárása után elsıként a módosító indítványt, majd az elfogadott 
        módosítással együtt az eredeti javaslatot teszi fel  szavazásra. 
 

17.§ 
 

A szavazás eredményét a polgármester állapítja meg és ismerteti a döntést. 

 

Ha a szavazás eredménye nem állapítható meg egyértelmően, a szavazást meg kell ismételni. Ha 
az eredményrıl kétely merül fel, bármely képviselı-testületi tag kérheti, hogy ismételjék 
meg a szavazást. 

 

Eredménytelen szavazás esetén a polgármester kihirdeti, hogy nem született határozat, és 
indokolt esetben 

a) ismételt szavazást rendel el, vagy 
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b) a napirend tárgyalását követıen újra megnyitja a napirendi pont tárgyalását és azt 
követıen rendel el ismételt szavazást. 

 
18.§ 

 
(1) A Képviselı-testület döntéseit (határozat, rendelet) általában nyílt szavazással, 

kézfelemeléssel hozza. 
 
(2) A Képviselı-testület a jelenlévı képviselık, polgármester, vagy a jegyzı indítványára név 

szerinti szavazást rendelhet el. 
 
(3) A név szerinti szavazást a Képviselı-testület vita nélkül rendeli el. 
 
(4) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyzı a névsor alapján minden képviselıt abc 

sorrendben személy szerint szólít és a képviselı által adott választ (igen, nem, tartózkodom) 
a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselı a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. 

 
19.§ 

 
(1) A Képviselı-testület titkos szavazást tarthat.  

A titkos szavazásról a Képviselı-testület esetenként dönt. 
      
(2) A titkos szavazás lebonyolításáról a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 

gondoskodik. 
 
(3) A titkos szavazás elrendelése elıtt a Képviselı-testület megállapítja a szavazólap tartalmát, 

kivéve az alpolgármester választást. 

 

(4) A szavazólapok elkészítésérıl a jegyzı gondoskodik. 

 

(5) A titkos szavazás elıkészítésének, a szavazatok leadásának és összeszámláláának idejére  

     szünetet kell elrendelni. 

 

(6) Szavazni csak a Bizottságtól átvett, a jegyzı bélyegzıjének lenyomatával ellátott  

     szavazólapon lehet. A szavazólapot tollal kell kitölteni. 

 

(7) A szavazólap tartalmazza a szavazás idıpontját (év, hó, nap), a szavazásra bocsátott  

     kérdést, vagy kérdéseket, illetve - választás, kinevezés, megbízás esetén - a jelöltek neveit,  

     az adható válaszokat „igen” és „nem” formában - jelöltek esetén ez nem szükséges. 

 

(8) A szavazólap kitöltésére külön helyiséget kell biztosítani. 

 

(9) A szavazó a külön helyiségben a szavazólapot borítékba teszi és azt a Bizottság elıtt az  

      urnába dobja. Az urnát a szavazás megkezdése elıtt meg kell vizsgálni, hogy üres-e, erre  

      bármelyik képviselı jogosult. 

 

(10) Minden képviselı csak egy borítékot dobhat az urnába és a borítékban csak egy 
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       szavazólap lehet. A boríték urnába dobása elıtt a szavazó kérheti a rontott szavazólap  

        kicserélését. 

 

(11) Az utolsó szavazat leadása után a Bizottság a Képviselı-testület tagjai jelenlétében a fel  

       nem használt szavazólapokat megsemmisíti, felnyitja az urnát és összeszámlálja az  

       érvénytelen, valamint az érvényes szavazatokat - az utóbbiakat adott válaszonként, illetve  

       jelöltenként - külön-külön. 

 

(12) Érvénytelen a szavazat, ha 

a) nem a Bizottságtól átvett szavazólapon adták le vagy a szavazólap nincs lebélyegezve, 

b) ha a szavazólap üres vagy a borítékból hiányzik, illetve a borítékban a szavazólap mellett  

    másik szavazólap is van, 

c) ha nem tollal töltötték ki, 

d) ha a szavazólapból nem állapítható meg egyértelmően a szavazó akarata. 

 

(13) A szavazás eredményérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza 

a) a szavazás helyét és idıpontját (év, hó, nap), 

b) a szavazást lebonyolító bizottság tagjainak nevét és aláírását, 

c) a szavazásra jogosultak számát, 

d) az érvénytelen szavazatok számát (a hiányzó szavazólapok számát külön), 

e) az érvényes szavazatok számát összesen, és a támogató, illetve ellenszavazatok számát -  
jelöltek esetében a jelöltekre leadott szavazatok számát - külön-külön, 

f) a szavazás eredményét (vagy eredménytelenségét), 

g) a jegyzı és a jegyzıkönyvvezetı aláírását. 

 

(14) A titkos szavazás eredményét a szavazást lebonyolító bizottság elnöke hirdeti ki. 
 

20.§ 
 

A 13-19. §-ban foglaltak a Képviselı-testület bizottságára is vonatkozik. 
 

Az ülés rendjének fenntartása 

21.§ 

 

A polgármester feladata a tanácskozás rendjének a fenntartása.  

Ha valaki kérdése, hozzászólása során a Képviselı-testületre vagy valamely jelenlévıre sértı 
kifejezést használ, vagy az ülés rendjére vonatkozó szabályokat szándékosan megszegi, a 
polgármester rendreutasíthatja, és egyidejőleg felszólítja kijelentése visszavonására. A 
települési képviselı, alpolgármester ezen intézkedést indítványozhatja 

A polgármesternek a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen szólni, azokat  
visszautasítani, vitatni nem lehet. 
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22. § 

A választópolgárok és érdeklıdık (hallgatóság) a nyilvános ülésen a számukra kijelölt helyen 
foglalhatnak helyet, de az ülés rendjét véleménynyilvánítással - akár szóban, akár 
cselekvésben jelentkezik - nem zavarhatják. 

 

Ha a hallgatóság az ülést zavarja a polgármester a rendzavarót figyelmezteti (1) bekezdés 
szerinti kötelezettségére. Ha a figyelmeztetés ellenére a rendzavarás megismétlıdik annak 
elkövetıjét (elkövetıit) az ülésrıl kiutasíthatja. A kiutasítás végrehajtására hatósági 
intézkedés kezdeményezhetı a kiutasított ellenszegülése esetén. 

 
Kérdés – interpelláció 

 
23.§ 

 
A képviselı a  rendes Képviselı-testület ülésén a polgármestertıl, alpolgármestertıl, a    

jegyzıtıl, a bizottság elnökétıl önkormányzati ügyekben kérdést tehet fel, illetve 
interpellálhat.  

 

A kérdést és az interpellációt írásban is meg lehet tenni.  

 

A polgármester az ülés kezdetén ad lehetıséget  kérdések, interpellációk megtételére. Ezekre a 
napirend megtárgyalását megelızıen kell választ adni.  

 

A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képviselı-testület – vita nélkül – akkor határoz, ha a 
kérdezı a választ nem fogadta el.  

 

Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, és külön dönt errıl a 
Képviselı-testület is.  

 

A Képviselı-testület hozzájárulhat ahhoz is, hogy a kérdésre, vagy az interpellációra írásban 
adjanak választ az ülést követı 15 napon belül, melyet minden képviselınek meg kell 
küldeni és ennek elfogadása tárgyában a következı ülés dönt. 

 

Ha interpelláció, javaslat tárgyalása tárgyuk szerint zárt ülés tartását indokolják, a zárt ülésre 
vonatkozó szabályokat értelemszerően alkalmazni kell. 

 
Elıterjesztés 

 
24.§ 

 
(1) Elıterjesztésnek minısül a Képviselı-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez 

kapcsolódó: tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a határozati javaslat 
az indoklással. 

 
(2) A Képviselı-testület ülésére írásos elıterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval 

együtt meg kell küldeni az érintetteknek. 
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(3) Kivételes esetben lehetıség van szóbeli elıterjesztésre is, ha azt a Képviselı-testület 
egyszerő szótöbbséggel elfogadta. Az ülés napján, illetve az ülésen a képviselık 
rendelkezésére bocsátott írásos elıterjesztést szóbeli elıterjesztésként kell kezelni. 

 
(4) Elıterjesztés nélkül napirend nem tárgyalható. Írásos elıterjesztés nélkül nem tárgyalható a 

rendeletalkotással összefüggı napirend. 
 

25.§ 
 

Az elıterjesztések tartalmi elemei: 
 
az elıterjesztés témájának, tárgyának meghatározása, 
a témával kapcsolatos elızmények, korábban hozott képviselı-testületi döntések, azok 

végrehajtásával kapcsolatos információk, 
a téma ismertetése,  
a jogszabályi háttér bemutatása, 
érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban, 
döntést igénylı témánál különbözı változatok bemutatása, azok következményeinek 

ismertetése, 
anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás 

bemutatása, 
egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt, 
rendelet-tervezet, illetve határozati javaslat. 
 

26.§ 
 

(1) Az írásos elıterjesztéseket a jegyzınek jogszerőségi szempontból meg kell vizsgálnia. 
 
(2) A jegyzı a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintetthez való 

eljuttatásáról. 
 
(3) Az írásos elıterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester maximum 20 gépelt 

oldalra korlátozhatja. 
 
(4) A sürgısségi indítvánnyal benyújtott elıterjesztésnek is meg kell felelnie a 24-26 §-okban, 

elıírt követelményeknek. 
 

A Képviselı-testület döntései 
 

27.§ 
 

(1) A Képviselı-testület döntései: 
- határozat, 
- rendelet. 

 
(2) A Képviselı-testület jegyzıkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: 

a) a napirend meghatározásáról, 
b) az ügyrendi kérdésekrıl. 
 

28.§ 
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(1) A Képviselı-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti 
megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelıs megnevezését 

 
(2) A Képviselı-testület határozatait a naptári év elejétıl folyamatos, növekvı, egyedi 

sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal 
pontos idıpontját (év, hó, nap megjelöléssel).A határozatok jelölése a következı formában 
történik:....../….... (... ...) sz. önkormányzati határozat. 

 
(3) A jegyzı gondoskodik a képviselı-testületi határozatok nyilvántartásáról. 
 
(4) A határozat-nyilvántartás formái: 

a. határozatok nyilvántartása sorszám szerint, 
b. határozat-kivonatok sorszám szerint növekvı sorrendben, 

 
29.§ 

 
(1) Rendelet alkotását a képviselı, a  bizottság és a jegyzı kezdeményezheti a polgármesternél. 
 
(2) A Képviselı-testület megbízhatja az elıkészítéssel a bizottságot is. A jegyzı akkor is 

köteles az elıkészítésben részt venni, ha a tervezetet bizottság készíti elı. 
 
(3) A rendelet tervezetrıl a bizottság véleményét ki kell kérni. 
 
(4) A Képviselı-testület elhatározhatja a rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását is. 
 

30.§ 
 
(1) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon az önkormányzati hivatal  
       hirdetıtáblájára történı kihelyezéssel kell kihirdetni. 
 
(2)  Az önkormányzati rendeletet 

a. Könyvtárban és az 
b. az önkormányzat hivatalos honlapján  (www.kuncsorba.hu) közzé kell tenni. 

 
31.§ 

 
(1) A Képviselı-testület rendeleteit a naptári év elejétıl folyamatos sorszámmal kell ellátni. A 

rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének idıpontját (év, hó, 
nap megjelöléssel). 
A rendeletek jelölése a következı formában történik: 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének  ...../….(……) önkormányzati 
rendelete. 

 
(2) A jegyzı gondoskodik a Képviselı-testület rendeleteinek nyilvántartásáról. 

A rendelet-nyilvántartás formája: rendeletek sorszám szerint, a rendelet tárgyának 
megjelölésével, növekvı sorrendben. 
 

(3) A Képviselı-testület évenként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosságát. 
 
(4) A jegyzı gondoskodik a módosított képviselı-testületi rendeletek egységes szerkezetbe 

történı foglalásáról. 
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A jegyzıkönyv 

 
32.§ 

 
(1) A Képviselı-testület ülésérıl jegyzıkönyvet és hangfelvételt kell készíteni. 
 
(2) A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a helyi önkormányzatokról törvényben foglaltakon túl: 

a) az ülés helyét és idıpontját, 
b) a meghívóban közölt napirendi pontokon túl a javasolt napirendi pontokat 

(módosításokat, kiegészítéseket), 
c) szóbeli elıterjesztések és kiegészítések tartalmát, 
d) a kérdezık, hozzászólók nevét, a hozzászólások lényegét, 
e) a szóbeli módosító indítványokat, 
f) a megalkotott rendeletek, határozatok szó szerinti szövegét, 
g) az interpellációkat, bejelentéseket és az adott válaszokat, 
h) az ülésen történt minden fontos eseményt. 

(3) A jegyzıkönyvhöz mellékelni kell: 
a) a meghívót, 
b) a jelenléti ívet, 
c) az írásos elıterjesztéseket, 
d) az írásban benyújtott módosító indítványokat, 
e) tájékoztatókat, észrevételeket. 
f) terjedelmesebb rendeleteket 

 
(4) Zárt ülés esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minıségben (érintett vagy 

szakértı) vannak jelen. 
 
(5) A Képviselı-testület valamely tagja kérésére a jegyzı köteles a képviselı által 

elmondottakat szó szerint jegyzıkönyvbe venni. 
 
(6) A Képviselı-testület nyilvános ülésérıl a jegyzıkönyvet három példányban kell elkészíteni: 

a) 1. sz. példányát az irattárban kell ırizni, 
b) 2. sz. példányát meg kell küldeni a Kormány által rendeletben kijelölt szervnek 
c) 3. sz. példányát a jegyzı kezeli. 

 
(7) A zárt ülésekrıl két példányban külön jegyzıkönyvet kell készíteni: 

a) 1. sz. példányát a titkos ügykezelés szabálya szerint kell kezelni, 
b) A 2. sz. példányát meg kell küldeni a Kormány által rendeletben kijelölt szervnek. 
 

(8) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – hivatali idıben a Polgármesteri Hivatalban 
betekinthetnek a Képviselı-testület ülésének a jegyzıkönyvébe, abból a vonatkozó 
jogszabályok szerint másolatot kérhetnek. 

 
IV. fejezet 

 
A képviselık névsora 

 
33.§ 

 
A települési képviselık névsorát az 1. számú függelék tartalmazza. 
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34.§ 

(1) A képviselõ köteles 

a) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, 

b) a Képviselõ-testület, bizottság, a polgármester felkérése alapján részt venni az ülés  

    elõkészítésében, a különbözõ vizsgálatokban, 

c) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni  ıket a Képviselı-testület mőködése során 

    hozott közérdekő döntésekrıl, 

d) tartózkodni minden olyan tevékenységtõl, amely az önkormányzat, illetve a település ellen 

     irányul, illetve azokat sérti, 

e) egyéni álláspontjától függetlenül – azaz a Képviselõ-testület a bizottság döntésével egyetért- 

    e – a döntést, ha feladata végrehajtani, 

f) a tudomására jutott állami és szolgálati, valamint az üzleti titkot megõrizni megbízatása  

    megszûnését követõen is. 

 

(2) A képviselõ köteles a polgármesternek írásban bejelenteni ha a Képviselõ-testület ülésétõl 
távol marad.  
 

Járandóságok, képzés, továbbképzés 
 

35.§ 
 

A települési képviselık járandóságait az önkormányzat Képviselı-testülete külön rendeletben 
határozza meg. 

 
A képviselık képzésérıl, továbbképzésérıl – feladataik eredményes ellátása érdekében – a 

Képviselı-testület gondoskodik. 
 

V. fejezet 
 

A Képviselı-testület bizottságai 
 

A bizottságok létrehozása 
 

36.§ 
 

A Képviselı-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó és eseti 
bizottságokat hozhat létre. 

 
A bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással. 
 
 

(3) A bizottságok feladat- és hatáskörét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.  
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37.§ 

 

(1) A Képviselı-testület bizottsága: 

Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság. 

 

(2) A bizottság feladat- és hatáskörét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(3) A bizottság elnökét a Képviselı-testület, helyettesét a bizottság választja meg a települési 

       képviselı tagok közül. Egy személy csak egy bizottság elnökének választható. 

 

(4) Az esetenként felmerülı feladatok ellátására eseti bizottság alakítható. 

 

(5) A bizottság elnökére, tagjaira javaslatot tehet a polgármester és a települési képviselı.  

 

(6) A bizottság mőködésére a képviselı-testületre vonatkozó szabályokat értelemszerően  

     alkalmazni kell. 

A bizottság munkaterve 

38.§ 

 

(1) A bizottságok éves munkaterv alapján végzik tevékenységét. A munkatervet meg kell 

      küldeni a Képviselı-testület tagjainak.  

 

(2) A bizottságok munkatervét a Képviselı-testület munkatervének elfogadásától számított 

      hatvan napon belül kell megállapítani. 

 

A munkaterv tartalmára a 6.§-ba foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy 

      Képviselı-testületen bizottságot kell érteni, valamint közmeghallgatás nem tervezhetı,  

      továbbá az ülések száma szabadon állapítható meg. 

A bizottság ülése 

39.§ 

(1) A bizottság szükség szerint, de legalább a munkatervben meghatározott számú ülést tart. 

 

(2) A bizottság – a Képviselı-testület ülésére vonatkozó szabályok szerint – nyilvános és zárt 
ülést tart. 

 

40 .§ 

(1) A bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén helyettese, mindkettı akadályoztatása  

      esetén a legidısebb települési képviselı tag hívja össze és vezeti. 
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(2) A bizottság ülését össze kell hívni 

a.) a munkatervben meghatározott idıpontokban, 

b.) a polgármester indítványára, 

 

(3) Az ülést írásbeli meghívóval kell összehívni. A meghívót 

a) az ülést megelızıen legalább öt nappal, 

b) kivételesen legalább 24 órával 

c) a meghívó tartalmára a 8. § (2) bekezdése irányadó.  

 

(4) Az ülésre meg kell hívni 

a.) a bizottság tagjait, 

b) a polgármestert, alpolgármestereket, 

c) a jegyzıt, 

d) a napirendi pontok elıadóit 

e) akit a bizottság elnöke (az ülés összehívója) indokoltnak tart. 

      A meghívottak tanácskozási joggal rendelkeznek.  

 

(5) A meghívóval együtt meg kell küldeni a napirendi pontokhoz készített írásbeli  

     elıterjesztéseket is. 

41. § 

(1) A bizottság ülését az elnök nyitja meg, majd megállapítja az ülés határozatképességét, és 
javaslatot tesz a napirendre. További napirendi pontra a 37. § (5) bekezdés a.), c.), d.) pontjaiban 
szereplık tehetnek javaslatot.  

 

(2) A napirend megállapítását követıen a napirendi pontokat egyenként tárgyalja meg a 
bizottság. 

 

(3) A tárgyalás során az elıterjesztés elhangzása, kiegészítése után a meghívottak egymáshoz 
kérdéseket tehetnek fel és hozzászólásukban véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek. A 
kérdések, hozzászólások számát, idıtartamát a bizottság tagjának indítványára a bizottság 
korlátozhatja. 

 

(4) A bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza. A Képviselı-testület elé terjesztendı 
elıterjesztéssel kapcsolatos véleményrıl a bizottság szintén szavaz, ha határozatképes. A 
szavazás lebonyolítására e rendelet 18-19.§-ait értelemszerően alkalmazni kell. 

 

(5) Az ülés rendjének megtartása érdekében az ülésvezetı értelemszerően alkalmazza a 21. § 
rendelkezéseit. 

 

42. § 

(1) A bizottság ülésérıl – az ülést követı tizenöt napon belül – jegyzıkönyvet kell készíteni, 
amely tartalmazza a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendet, a hozott döntéseket, javaslatokat. 
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(2) A jegyzıkönyv két példányban készül. A jegyzıkönyvet az elnök és a jegyzı írja alá. 

 

(3) A jegyzıkönyv 1. sz. példányát irattárban kell ırízni, a 2. sz.  példányát meg kell küldeni a  
Kormány által rendeletben kijelölt szervnek, 

A bizottság döntései 

43. § 

(1) A bizottság átruházott hatáskörben határozatot hoz. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatokról a Képviselı-testületet rendszeresen – rendes ülésen – 
tájékoztatni kell. 
 

A testület ideiglenes bizottságai 
 

44.§ 
 
(1) A Képviselı-testület az ideiglenes bizottságot: 

- meghatározott idıre vagy 
- meghatározott feladat elvégzésére 
hozhatja létre. 

 
(2) A bizottság a meghatározott idı vagy a meghatározott feladat elvégzését követıen 

automatikusan megszőnik. 
 
(3) A Képviselı-testület az ideiglenes bizottság létrehozásakor 
 

- dönt a bizottság elnevezésérıl,  
- rendelkezik a bizottság személyi összetételérıl, létszámáról, 
- határozza meg azokat az elıterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá azokat 

az elıterjesztéseket, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a Képviselı-
testülethez, 

- határozza meg a bizottságok feladat- és hatáskörét. 
 
(4) Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell – 

értelemszerően – alkalmazni. 
 

VI. fejezet 
 

A polgármester, az alpolgármester, a jegyzı 
 

A polgármester 
 

45.§ 
 

A polgármester fıállású tisztségviselı. 
  

46.§  
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(1)A polgármester a képviselı-testület törvényes képviselıje, aki a képviseleti jog esetenkénti 
ellátásával megbízhatja  az alpolgármestert. 

 
(2) A polgármester illetményét az alakuló ülésen a korelnök elıterjesztése alapján állapítja  meg 
a Képviselı-testület. A polgármester illetményének emelésére, jutalmazására a Pénzügyi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság tesz javaslatot. 
 
A polgármester hetente egy napon fogadónapot tart, de ellátásába bevonhatja az alpolgármestert 

és a jegyzõt (aljegyzıt). 
 

Az alpolgármester 
 

47.§ 
 

A Képviselı-testület a tagjai közül a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére egy 
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

 
Az alpolgármester járandóságát az önkormányzat Képviselı-testülete külön rendeletben 

határozza meg. 
 

A jegyzı 
 

48.§ 
 

A jegyzı a Polgármesteri Hivatal vezetıjeként a helyi önkormányzatokról szóló törvényben  
foglaltakon túlmenıen:  

a) a polgármester útmutatásának megfelelıen gondoskodik a képviselı-testület és a bizottság elé 
kerülı elıterjesztések elkészítésérıl, ill. az ágazatilag illetékes köztisztviselı által történı 
elkészítésérıl; 

b) állást foglal az elıterjesztések jogszerőségérıl; 

c) állást foglal a polgármester, az alpolgármesterek által feltett jogértelmezési kérdésekben; 

d) javaslatot tesz a képviselı-testület döntéseinek esetleges felülvizsgálatára; 

e) igény szerint tájékoztatja a képviselı-testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézés 
helyzetérıl; 

f) szervezi a képviselı-testület, a bizottságok mőködésével kapcsolatos ügyviteli feladatok 
végrehajtását, az ülésekrıl a jegyzıkönyvek elkészítését; 

g) koordinálja a közigazgatás egyszerősítésével, korszerősítésével kapcsolatos feladatokat; 

h) gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek folyamatos aktualizálásáról.  

i) tájékoztatást ad a Képviselı-testületnek, bizottságnak, a polgármesternek az 
önkormányzatokat érintı fontosabb jogszabályokról, 
 

VII. fejezet 
 

A Képviselı-testület hivatala 
 

Polgármesteri Hivatal 
 

49.§ 
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(1) A Képviselı-testület hivatalának hivatalos neve:  

     TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA  

     KUNCSORBA MŐKÖDÉSI HELY 

 

(2) A hivatal székhelye: Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26. 
 

(3) A hivatal szervezeti egységei mőködésének fı szabályait, feladatkörét a Törökszentmiklósi 
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza. 

 

50. §  

(1) A Hivatal alkalmazottainak engedélyezett létszámát minden évben a költségvetési rendelet 
határozza meg.  

 

(2) A  Törökszentmiklós Városi Polgármesteri Hivatala Kuncsorba Mőködési Hely 
ügyfélfogadási rendje: 

hétfın:    745 – 1615 óráig 

kedden:      745 – 1615 óráig 

szerdán:      745 – 1615 óráig 

csütörtökön:     nincs ügyfélfogadás 

pénteken:       745 – 1615 óráig.” 

 

51. § 

A települési képviselık a munkaidı teljes tartama alatt kérhetnek felvilágosítást az 
önkormányzati ügyekrıl, valamint igényelhetik a hivatal ügyviteli közremőködését képviselıi 
munkájukhoz. 
 

VIII. fejezet 
 

Közmeghallgatás 

52. §  

(1) A közmeghallgatásra a nyilvános és rendes ülés szabályait kell alkalmazni azzal az 
eltéréssel, hogy a jelenlévı állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselıi 
rendelkeznek a kérdezés és hozzászólás jogával. 

 

(2) Amennyiben a kérdés, javaslat olyan ügyre vonatkozik ami nem közérdekő, vagy amelyet 
zárt ülésen kell, vagy lehet tárgyalni a válaszadást meg kell tagadni, illetve megtagadható. 

Ha a kérdésre, javaslatra a válasz terjedelmes, illetve a felkészülés bonyolult és idıigényes, a 
választ 15 napon belül írásban kell megadni. 

 
IX. fejezet 
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Az önkormányzati gazdálkodás 
 

53.§ 
 

A Képviselı-testület (a vonatkozó jogszabályok alapján) rendeletet alkot: 
- az önkormányzat költségvetésérıl, 
- a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról, (zárszámadásról) 
- az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére, megterhelésére, 

vállalkozásba vitelére, illetıleg más célú hasznosítására. 
 

54.§ 
 

Az önkormányzat gazdálkodását a jegyzı által készített, a polgármester által jóváhagyott 
pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok alapján végzi. 
 

55. §  

A törzsvagyonon belül a forgalomképtelen vagyont és a korlátozottan forgalomképes vagyont a 
nyilvántartásban el kell választani. 

56. § 

A vagyonleltárt a Képviselı-testület megválasztását követıen és megbízatásának lejártát 
megelızıen hat hónapon belül kell a Képviselı-testület elé terjeszteni. 

57. § 

(1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait éves költségvetésben rendelettel állapítja meg. 

 

(2) A költségvetés szerkezetét külön önkormányzati rendelet szabályozza. 

58. §  

A polgármesteri hivatalon belül függetlenített, a jegyzınek közvetlenül alárendelt belsı 
ellenır(ök) mőködik(mőködnek). Jogállásukat a vonatkozó jogszabályok és a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata szabályozza. 

 
X. fejezet 

 
Vagyonnyilatkozatra vonatkozó egyéb szabályok 

 
59.§ 

 
(1) A vagyonnyilatkozatot a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tartja nyilván és 

ellenırzi. 
 
(2) A képviselı (beleértve a polgármestert is) vagyonnyilatkozata – az ellenırzéshez 

szolgáltatott azonosító adatok kivételével – nyilvános.  
 
 
(3) A képviselı hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenırzı 

bizottság tagjai tekinthetnek be ellenırzés céljából. 
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60.§ 
 
(1) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnál 

bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményérıl az ellenırzı bizottság tájékoztatja a soron 
következı ülésen a Képviselı-testületet. 

 
(2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozatot ellenırzı bizottság 

felhívására a képviselı köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában 
feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az 
azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követı 
nyolc napon belül törölni kell. 

 
61.§ 

 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenırzésére 
vonatkozóan részletes belsı szabályokat állapíthat meg. 
 

XI. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

62.§ 
 
(1) E rendelet kihirdetés követı napon lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszíti a Kuncsorba 

Község Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 12/2003(XI.28.) rendelet, valamint az ezen rendeletet módosító 17/2005.(X.28.), 
13/2006.(X.12.), 6/2010.(X.14.),  7/2010.(X.14.) számú rendeletek. 

 
Kuncsorba, 2011. március 30.  
 
           /: Rédai János :/         /: Ondok László :/ 

  polgármester                           aljegyzı 
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1. sz. MELLÉKLET  az 5/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A Képviselı-testület átruházott hatáskörei 
4. § (2) bekezdéshez 

 

1. A Polgármesterre átruházott hatáskörök 
- lakásfenntartási támogatás, 

- temetési segély, 

- köztemetés, 

- kisdedek támogatása, 

    iránti kérelmek elbírálása. 

 

2. A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök 
- átmeneti segély  

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

     iránti kérelmek elbírálása. 
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2. sz. MELLÉKLET  a z 5/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A Képviselı-testület bizottságának feladat- és hatásköre 
37. § (2) bekezdés 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság feladat- és hatásköre:  
 

- véleményezi az éves költségvetési koncepciót, a költségvetési rendelet-tervezetet és a 
költségvetés módosításának tervezeteit, 

- véleményt alkot a féléves beszámolóról szóló elıterjesztésrıl, 
- a bizottságnak véleményeznie kell az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet,  
- véleményezi az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodásról szóló rendelet-

tervezetet és módosításának tervezeteit, 
- véleményezi az önkormányzati vagyontárgyak elidegenítésére, vállalkozásba, vagy 

más gazdálkodási formába történı bevitelére vonatkozó javaslatokat, 
- javaslatot tehet a likviditási helyzet javítására, 
- véleményezi a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet és módosításának tervezeteit, 
- ellenırzi az adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az adókintlévıségek 

behajtására, 
- részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés elıkészítésben,  
- ellenırzi a beruházások végrehajtását,  
- ellenırzi a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerőségét,  
- az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területet érintı rendeletei tárgyában 

javaslatokat tehet. 
- megvizsgálja a képviselık és a polgármester megbízatásának törvényességét, 

kivizsgálja a polgármesterrel, a helyi önkormányzati képviselıvel, a Képviselı-
testület nem képviselı tagjával szemben fennálló összeférhetetlenséget, 
megállapításait a Képviselı-testület elé terjeszti, 

- közremőködik az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására,  

- vizsgálja a hatályban lévı SZMSZ hatályosulását,  
- figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit mőködésük szabályszerősége 

tekintetében (javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új 
alapító okirat kiadására), 

- javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására, 
- összegyőjti a képviselık és a polgármester vagyonnyilatkozatait,  
- nyilvántartja a vagyonnyilatkozatokat, 
- kezeli a vagyonnyilatkozatokat olyan módon, mely lehetıvé teszi a nyilvánosság 

biztosítását,  
- információt és nyomtatványt biztosít a Képviselı-testület hivatalán keresztül a 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez,  
- a vagyonnyilatkozottal kapcsolatos ellenırzési eljárást folytat le, ennek keretében: 

- felszólítja a képviselıt (a saját és hozzátartozóinak) az ellenırzéshez 
szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére, 

- a felszólításra szolgáltatott azonosító adatokat megfelelıen ırzi és az 
ellenırzést követı 8 napon belüli törli, 

- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményérıl a Képviselı-testület 
soron következı ülésén tájékoztatja, 

- elvégzi a Képviselı-testület mőködésével kapcsolatos választások 
lebonyolításával, ügyrendi kérdésekkel kapcsolatos feladatokat. 
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− Javaslatot tesz a testületnek a szociális lakás bérbeadási névjegyzékre, szociális 
bérlakások bérleti szerzıdése meghosszabbítására, elutasítására, 

− Közremőködik a helyi lakásügyekre vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetek 
kidolgozásában, 

− Ellátja az egészségügyi, szociálpolitikai, ifjúság egészségügyi tevékenységgel 
kapcsolatos bizottsági feladatokat, 

− Figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal egészségügyi, szociálpolitikai 
tevékenységét, 

− A hátrányos helyzető lakosság körülményeinek folyamatos figyelemmel kísérésére, a 
problémák feloldásához javaslatok, programok kidolgozása, 

− Figyelemmel kíséri a település szociális, oktatási-nevelési, kulturális és sport életére 
vonatkozó testületi határozatok, rendeletek hatályosulását, 

− Figyelemmel kíséri az intézmények tevékenységét az intézmények szakmai 
önállóságának megtartása mellett, 

− Figyelemmel kíséri és ellenırzi a polgármesteri hivatal mővelıdésügyi, oktatási és 
sport igazgatási tevékenységét, 

− Figyelemmel kíséri és koordinálja az iskolai sporttevékenységet, a tömegsport 
tevékenységet, 

− Ellátja az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
rendeletében hatáskörébe utalt feladatokat.  
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1. sz. FÜGGELÉK az 5/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletéhez 
 

Kuncsorba Község Képviselı-testületének tagjai 
33.§ 

 
  Rédai János polgármester 
 
  Ács Gyuláné bizottsági elnöke 
 
  Bana Lajosné 
 
  Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester 
 
  Szeremi Krisztián 
 
 

2. sz. FÜGGELÉK az 5/2011.(III.31.)) önkormányzati rendeletéhez 
 

Kuncsorba Község Képviselı-testületének 
Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjai 

36. § (2) 
 
  Ács Gyuláné bizottság elnök 
 
  Bana Lajosné képviselı 
 
  Szeremi Krisztián képviselı 
 
  Kerepesi Ádámné 

 
 
 

3. sz. FÜGGELÉK az 5/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletéhez 
10. § (3) bekezdés 

 
Tanácskozási joggal rendelkezı önszervezıdı közösségek 

 
  Kuncsorbarát Közhasznú Egyesület 
 
  Tisza-menti LEADER  Közhasznú Egyesület 
 
  Polgárır Egyesület 
 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, és egyéb nem 
anyakönyvi eseménydíjairól 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 2 
igen és egy tartózkodó szavazattal elfogadásra ajánlja a Képviselı-testület részére 
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Rédai János: a javasolt díjak nem magas összegek, ebbıl az Önkormányzatnak nem sok 
bevétele lesz.  
 
Bana Lajosné: azért tartózkodott bizottsági ülésen, mert sem negatív, sem pozitív hatását nem 
látja ennek a rendeletnek. Olyan hogy házasság intézménye sajnos más nincs is, szerinte névadó 
10 éve nem volt Kuncsorbán. Ha kötelezı lenne a rendeletet megalkotni, akkor megszavazta 
volna. 
 
Rédai János: ezen felül az anyakönyvvezetınek eseményenként 5.000,-Ft-ot ki kell fizetni. 
 
Dr. Horváth Eszter: e rendelet megalkotása kötelezı. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 3 igen 
és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kuncsorba   Község  Önkormányzata  
Képviselı-testületének 

6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete 
 

a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, és egyéb, nem 
anyakönyvi esemény díjairól 

 
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az anyakönyvekrıl, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 
42/A. § (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazás és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
hivatali helyiségen, ill. hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésének, valamint egyéb nem anyakönyvi események díjának 
mértékérıl a következıket rendeli el. 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Kuncsorba Község közigazgatási területén tartandó házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (továbbiakban: anyakönyvi esemény) terjed ki. 
Kiterjed továbbá a rendelet hatálya azon névadó, házassági évforduló (továbbiakban: 
nem anyakönyvi esemény) eseményekre, ahol jogszabály nem teszi kötelezıvé 
anyakönyvvezetı jelenlétét és közremőködését, de az érintettek azt kérik. 
 

2. § 
 
(1) Kuncsorba Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala hivatali 
munkaidıben - elıre egyeztetett idıpontban - térítésmentesen biztosítja a hivatali 
helyiséget (házasságkötı terem) az anyakönyvi esemény lebonyolítására. 
 
(2) Rendkívüli körülmény esetén – különös tekintettel a házasulók, valamint az 
élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének halállal fenyegetı egészségi 
állapotára- pl. lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. 
 

3.  § 
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(1) Hivatali helyiségben hivatali munkaidıben az anyakönyvi esemény 
térítésmentes. 
 
(2) Az anyakönyvi esemény szolgáltatási díja,  
a) amennyiben az a hivatali helyiségben hivatali munkaidın kívül  történik,        

2.000,-Ft + Áfa, 
b) amennyiben az a hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidıben történik,        

2.000,-Ft + Áfa , 
c) amennyiben az a hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidın kívül  történik,  

4.000,-Ft + Áfa. 
 
(3) A szolgáltatási díj tartalmazza az anyakönyvi esemény személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítását. 
 

4. § 
 
Nem anyakönyvi eseménynél az anyakönyvvezetı jelenlétének és közremőködésének 
szolgáltatási díja 2.000,-Ft + Áfa. 
 

            5. § 
 
E rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 
Kuncsorba, 2011. március 30. 
 
            /: Rédai János :/        /: Dr. Ondok László :/ 

   polgármester                 aljegyzı 
 
 
III. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Kuncsorba Község 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság megtárgyalta a gazdasági programot 
és elfogadásra javasolja a testület részére. 
 
Rédai János: az önkormányzati törvény elıírja, hogy a választást követıen fél éven belül a 
gazdasági programot el kell fogadni. Arra kell törekednünk, hogy a gazdasági program minél 
nagyobb részét tudjuk teljesíteni. Nem biztos, hogy csak rajtunk múlik a megvalósítás, mivel 
nagy változások elıtt állnak az önkormányzatok 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: ha ezeket a célkitőzéseket sikerül megvalósítani nagyon örülünk neki, 
ha nem akkor az teljes mértékben nem rajtunk múlik. Kérdezi, hogy a Tiszta, virágos Kuncsorba 
mozgalom beindítását hogyan gondolják? A IV. fejezet 8. pontja Kábel tv hálózat kialakítása 
pályázat útján, ez a legkevésbé fontos dolog. 
 
Rédai János: elnézést kért, a kábel tv véletlenül maradt a programban, kéri kihúzni. Nincs már 
értelme, mivel a mőholdas adással sokkal több csatornát lehet fogni. 
A tiszta, virágos Kuncsorba mozgalommal kapcsolatban olyan elképzelése van, de még a 
testülettıl is szeretne tanácsot kérni, hogy a lakosság felé tennénk egy felhívást és ötleteket 
kérünk a díjazásra. Felállítanánk egy bizottságot, melyet a lakosokból választanánk, aki évente 
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háromszor körbejárja a falut és értékeli a látottakat, majd javaslatot tesz a testület felé, hogy 
melyik udvar a legszebb. Ezzel is szeretnénk ösztönözni a lakosságot, hogy a környezetüket 
tartsák rendbe, nem szankcionálni szeretnénk. Szeptemberben van a civil szervezetnek a Családi 
napja és ott adnánk át a díjakat, az elsı három helyezettet díjaznánk. Szeretnénk április 
hónapban meghirdetni. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: nagyon jó ötletnek tartja. 
 
Rédai János: megfogalmazzuk a felhívást és ezt minden évben meghirdetnénk, nevezési díj 
nem lenne. 
 
Bana Lajosné: a program nagy része megvalósítható szerinte. 
 
Ács Gyuláné: ha minden megvalósulna, a programból az jó lenne. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
8 /2011.(III.30.) önkormányzati határozat 
Kuncsorba község 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára  
 
Kuncsorba községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 91.§ (7) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Kuncsorba község 
2011-2014. évekre szóló gazdasági programját az alábbiak szerint fogadja el: 
 

I. Szolgáltató önkormányzás  

1. Az emberi tisztességnek és az elıírásoknak megfelelı ügyfélkiszolgálás  
2. Átlátható és ellenırizhetı polgármesteri hivatal, a törvényi kötelezettségbıl 

fakadó kötelezettség teljesítése  
3. Elektronikus ügyintézés folyamatos megvalósítása  
4. Jó gazda szemlélető Képviselı-testület és önkormányzati dolgozók  

II. Biztonságos szociális ellátás - a lehetıségek, a tehetısségek 
koordinálása  

1. Az igazán rászorultak felderítése  
2. A meglevı források ésszerőbb felhasználása  
3. Hátrányos helyzető gyermekek célzott támogatása -integrációjukat segítı lépések  
4. Szociális Alapszolgáltatási Központ lehetıségeinek bıvítése az idıskorú 

lakosság igénye szerint 

III. Infrastruktúra tökélesítése  

1. Belterületi utak építésére, felújítására. 
2. Csapadékvíz elvezetés bıvítése, árkok folyamatos karbantartása. 
3. A szabadidıpark továbbépítése, bıvítése, fedett piactér kialakítása 
4.   Közvilágítás jó minıségének fenntartása. 
5. Az Ivóvízminıség-javító program II. ütemének megvalósítása pályázati forrásból 
6. Szennyvízelvezetı csatornahálózat pályázati úton történı megvalósítása. 
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7. A községi szemétlerakó rekultivációja kapcsán halastó kialakítása 
8. A járdák állapotának felülvizsgálata és felújítása 
9. Az üresen álló iskolaépület hasznosítása 

IV. Magas színvonalú igénnyel oktatás és közmővelıdés  
1. Óvodai nevelés és általános iskolai oktatás, nevelés jó színvonalú 
2. megszervezése  
3. EU normáknak megfelelı udvari játszótér kialakítása az óvodában. 
4. Nemzeti ünnepek színvonalas megtartása. 
5. A hagyománnyá vált Csorbakupa falunap rendszeres megtartása. 
6. A helytörténeti győjtemény bıvítését meg kell oldani. 
7. Könyvtári szolgáltatás további fenntartása, Internet hozzáférés bıvítése 
8. Mővelıdési ház élıvé tétele, mőszaki feltételek javítása.  
9. Kábel TV-hálózat kialakítása pályázat útján 

V. Környezetvédelem komolyan vétele  

1. Parlagfő irtás  
2. Erdıpusztítás és lopási megelızése 
3. Tiszta, virágos Kuncsorba mozgalom beindítása 
4. Bel- és külterület fásításának folytatása 

VI. Emberhez méltó egészségügy  

1. Ügyeleti rendszer stabilitásának fenntartása 
2. Kötelezı és ajánlott szőrıvizsgálatok népszerősítése  
3. Nemzeti Rákellenes Program lehetıségeinek kihasználása  
4. Felvilágosító elıadások tartása  
5. Önkéntes véradás népszerősítése  

VII. Közbiztonság szinten tartása  

1. Polgárırség munkájának támogatása 
2. Közterületek nyilvános helyek rendjének megırzése  
3. Lakóházak tőzbiztonsági ellenırzése  
4. Idıs, magányos emberek segítése  

VIII. Az élhetı környezet kialakítására  

1. Szorgalmazni a településeket összekötı kerékpárút megépítését  
2. A távolsági buszjárat megszervezésével elérhetıbbé tenni a járóbeteg ellátást.  

IX. Pénzügyi és adózási feltételek felülvizsgálata  

1. Dologi kiadások csökkentése.  
2. Energia felhasználás szigorú ellenırzése. 
3. Adónemek és összegek felülvizsgálata. 
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X. Nemzetközi kapcsolataink  

Románia, Máramaros megyei Égerhát község vezetésével, lakóival minél 
szorosabb baráti kapcsolat kiépítése. 

Határidı:  folyamatos 
 

Felelıs: Rédai János polgármester 
 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Ondok László aljegyzı 
4. I r a t t á r 
 
IV. Napirend:  
 
Elıterjesztés a védınıi állásra pályázat kiírásáról 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testület részére.  
 
Rédai János: két-három hete telefonon megkereste egy személy a védınıi állással 
kapcsolatban, tájékoztatást kért,  de azóta sem jelentkezett. Nagyon nagy védını hiány van a 
környezı településeken is. Nem szeretnénk ezt a szolgáltatást megszüntetni.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
9/2011.(III.30.) sz. önkormányzati határozat 
Védınıi állásra pályázat kiírására 
 

Kuncsorba községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdése által 
megállapított feladatkörében eljárva –a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvényben és a területi védınıi ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 
ESzCsM rendeletben foglaltak figyelembevételével- védınıi állás betöltésére 
pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: 
 
Pályázati feltételek: -egészségügyi fıiskola védınıi szakán 

szerzett diploma, 
-magyar állampolgárság, büntetlen elıélet. 

 
 
A pályázathoz mellékelni kell: -részletes szakmai és személyes önéletrajzot, 

-végzettséget igazoló okiratok hiteles 
másolatát, 
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt. 
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Pályázat benyújtásának határideje: Egészségügyi Közlönyben történı 

megjelenéstıl számított 15 nap 
 
 
A pályázatokat Kuncsorba község polgármesteréhez kell benyújtani lezárt 
borítékban. Cím: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26. A borítékon kérjük 
feltüntetni: „védınıi pályázat” 

 
Pályázat elbírálásának határideje: Egészségügyi Közlönyben a pályázat 

benyújtására elıírt határidıt követı 
legközelebbi testületi ülésen. 

 
Munkahely: Védınıi Szolgálat  

5412 Kuncsorba, Dózsa György  út 26. 
5222Örményes, Iskola út 21. 

 
Beosztás: védını 
 
Megbízás kezdı idıpontja: 2011. július l-tıl határozatlan idıre 
 
Juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. tv. alapján. 
A pályázatokat elızetesen a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság értékeli. 
A Képviselı-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A Képviselı-testület a védınıi állásra kiírt pályázatát megjelenteti: 
- Egészségügyi Közlöny 
- Új Néplap 
 
 
Határidı: 2011. április  30. a pályázat megjelentetésére 

A pályázatok elbírálása közlönyben való megjelenéstıl 
számított 30 nap 
 

Felelıs: Rédai János polgármester    
 

Errıl értesülnek: 
1. Rédai János polgármester  
2. Képviselı-testület tagjai  
3. Dr. Ondok László aljegyzı  
4. Irattár 
 
 
V. Napirend: 
 
Egyéb bejelentések: 
 
Rédai János: Kétpó Község Önkormányzata levélben keresett meg bennünket a 
körjegyzıséggel kapcsolatban. Azok az önkormányzatok pályázhatnak ÖNHIKI-re, akiknek 
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igazolásuk van róla, hogy nem tudnak körjegyzıséget alakítani. Tavaly is kértek ilyen 
nyilatkozatot, ismét azt a választ tudjuk adni, hogy nem kívánunk velük körjegyzıséget 
alakítani. Javasolja, hogy határozatban erısítsük meg a 2007. évi a döntésünket.. 
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
10/2011.(III.30.) sz. önkormányzati határozat 
Kuncsorba-Kétpó körjegyzıség alakításáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete továbbra is fenntartja a 
24/2007.(III.29.) sz. önkormányzati határozatát, miszerint nem kíván 
körjegyzıségben részt venni Kétpó Község Önkormányzatával. 

 
 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai  
2. Rédai János polgármester 
3. Boldog István Kétpó község polgármestere 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Dr. Hajdú László Kétpó község jegyzıje 
6. I r a t t á r 
7.  
Rédai János: Hegedős Mária óvodavezetı levelet írt az Önkormányzatnak, hogy a pedagógiai 
szakszolgálattal nincsenek megelégedve és szeretnének a Fegyverneki Pedagógiai szolgálathoz 
átmenni. Mivel a második félévnek a fele is eltelt, javasolja, hogy szeptemberben térjünk vissza 
erre a kérdésre. A közoktatási törvény változása is várható.  
 
Gelléné Tokai Erzsébet: mi sem úgy gondoltuk, hogy most azonnal, csak jelezni szerettük 
volna, hogy gondok vannak a nevelési tanácsadóval. Többszöri kérésre a vizsgálatra nem hívják 
be a gyermeket. Három hónapig nem volt logopédiai ellátásunk, nem gondoskodtak 
helyettesítésrıl sem.  Fegyverneket megkérdeztük és a szolgálat vezetıje közölte, hogy tudnak 
bennünket fogadni. Érdeklıdtünk Örményesen és nekik kedvezı tapasztalatuk van a fegyverneki 
szolgálattal kapcsolatban. 
 
Rédai János: többen is panaszkodnak a törökszentmiklósi szolgálatra, hogy nem látják el a 
feladatot. 
 
A Szabó és Társa Kft-vel kötöttünk egy megállapodást az 1,9 millió Ft részletfizetésére. Az elsı 
részletet, az 500 eFt-ot késve de kifizette, a következı részletet (300 eFt) nem tudja kifizetni, 
melyet írásban is közöl. A körbetartozása miatt nem tudja tartani a határidıket. Kénytelenek 
vagyunk ezt tudomásul venni, mert ha felszámolást kezdeményeznénk ellene, akkor még lehet 
ennyit sem kapunk meg.   
 
Gelléné Tokai Erzsébet: megértjük a problémáját, türelmesen várunk, de legyen szíves 
részünkre megfizetni a megítélt összeget, mert az utat rendbe kell tenni. Ha azt az utat rendesen 
megcsinálja, akkor most nem kellene fizetnie. 
 
Rédai János: az önkormányzatnak van telefonflottája, mellyel gondok vannak. Az 
önkormányzat egyik volt dolgozója 2008. évben 32.400,-Ft hátralékot halmozott fel, melyet az 
önkormányzattól levontak. Ezen összeg behajtása már két és fél éve tart, jelenleg ott tartunk, 
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hogy a végrehajtónak be kell fizetnünk 34.000,-Ft-ot, majd ezután fog a végrehajtó eljárni. Nem 
tudni mikor lesz ebbıl pénz. 2010. októberétıl van egy másik személy aki, 27.650,-Ft-ot nem 
fizetett be, ezt is levonták már az önkormányzattól. Ez egy kívül álló személy, akitıl közvetlenül 
nem lehet behajtani az összeget. Jelenleg 139 fı tartozik ebbe a körbe, s ebbıl kb. 40-50 fı nem 
önkormányzati dolgozó, képviselı vagy annak hozzátartozója. Azt javasolja, hogy vizsgáljuk 
felül a rendszert és csak azok, akik az intézményi, hivatali dolgozók és képviselık, azok nevére 
jöhet csak számla, magyarul a hozzátartozóiknak is az ı nevén lehet a számla. Így az vállalja a 
felelısséget, akinek a nevén van a számla. Azt meg kell szüntetni, hogy kívül állók nevén 
legyen a számla, mert ezektıl nehéz behajtani a tartozást. Akik kikerültek ebbıl a körbıl, mert 
megszőnt a jogviszonyuk, vagy már nem képviselık, azoknak azt mondjuk, amikor lejár a két 
éves szerzıdésük megszüntetjük az elıfizetést. Azt javasolja a Telenor, hogy lehetıség van 
megszüntetni az elıfizetést úgy, hogy a telefonszáma megmarad és átmegy egyéni elıfizetınek, 
nyilván akkor már nem lesznek ezek a kedvezmények. Ezt meg kell tennünk, mert félı, hogy 
többen nem fizetik ki a számlát és akkor azt az önkormányzatra terhelik és utána jön a 
hosszadalmas behajtási eljárás.  
 
Gelléné Tokai Erzsébet: nem tudja miért kellett engedni, hogy más címre menjen a számla, 
neki is van 4 hozzátartozójának telefonja és az ı nevére megy a számla, így ı vállalja érte a 
felelısséget. Itt nem olyan személyekrıl van szó, aki valakinek a hozzátartozója, hanem aki 
kikerült.  
 
Rédai János: a Telenor képviselıjével abban maradtunk, hogy megnézzük hány személyt 
érintene a megszüntetés, és menjen át magán elıfizetınek. Ezen személyeknek írunk egy 
levelet, hogy a két év eltelte után vagy átlép egyéni elıfizetınek, vagy pedig megkér egy 
önkormányzati dolgozót, aki vállalja, hogy az ı nevére menjen a számlája. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: szerinte nem biztos, hogy ez a megoldás. 
 
Bana Lajosné: nem tudta, hogy ez nem így mőködik, hogy nem önkormányzati dolgozó nevén 
lehet is lehet számla. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: képviselıként vehetett telefont, van olyan személy aki már nem 
képviselı négy év egy ciklus és negyedik év végén vásárol egy kedvezmények készüléket, így 
lesz 6 év és akkor 6 év után szüntesse meg és menjen át? Így nem látja értelmét ennek a 
flottának a fenntartásának, akkor szüntessük meg az egészet. 
 
Bana Lajosné: szerinte senkinek nincs olyan ötlete arra, hogy el tudjuk kerülni ezeket a 
csapdákat. Az a probléma, hogy nem tudjuk behajtani a hátralékot azon a személyen, akinek 
nincsen semmi kötıdése az önkormányzathoz. 
Mi lesz azzal, aki rendesen fizet, van 30 családtagja, mivel ı képviselı volt, de már nem 
képviselı, nem is önkormányzati dolgozó. Azon is gondolkodni kell, hogy felülvizsgáljuk a 
rendszert, mennyi ember fog kiesni és akkor nem fog mőködni a flotta. 
 
Rédai János: nem fog megszőnni, mert a szolgáltató képviselıjével megbeszéltük, hogy elıször 
azt kell megnézni mennyi ember esik ki, utána leülünk és találunk megoldást. Ennek hosszú a 
kifutási ideje, azt mondjuk, hogy holnaptól nem adunk engedélyt telefoncserére. 
 
Bana Lajosné: szerinte az elgondolás jó, határozati formába öntjük. 
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Rédai János: 2012. szeptemberéig van szerzıdésünk a szolgáltatóval. Jelenleg 100.000,-Ft-unk 
van kint, lehet egy hónap múlva lehet 200.000,-Ft- is. Lehet, hogy ebbıl nem tudunk behajtani 
egy fillért sem. Ezért kell meghúzni egy határt. 
Javasolja az alábbi határozat meghozatalát. 
Az Önkormányzat a Telenor szolgáltatóval kötött szerzıdést felülvizsgálja, akként, hogy csak 
önkormányzati intézményi dolgozó, hivatali dolgozó és képviselı nevén szerepelhet számla. Az 
elıbb felsorolt személyek családtagjainak a számlája is a dolgozó, illetve képviselı nevén 
szerepelhet. Aki kívül álló személy annak küldünk egy levelet, hogy amikor lejár a két éves 
szerzıdése megszüntetjük az elıfizetését. 
Felhatalmazást kért, hogy a Szolgáltató képviselıjével tárgyaljon. 
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 3 igen és 1 tartózkodó 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
11/2011.(III.30.) sz. önkormányzati határozat 
Kedvezményes telefon elıfizetéssel kapcsolatos felülvizsgálat 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
kedvezményes telefon elıfizetés csak önkormányzat intézményi dolgozó, hivatali 
dolgozó és képviselı nevén szerepelhet. 
A kívül álló személyek részére tájékoztatást kell küldeni, hogy a két éves szerzıdése 
lejárta után megszüntetésre kerül az elıfizetése. 
Felhatalmazza Rédai János polgármestert a szolgáltatóval történı tárgyalásra. 

 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Ondok László aljegyzı 
4. Dr. Horváth Eszter irodavezetı 
5. I r a t t á r 
 
Ács Gyuláné: a kóbor kutyával valamit kezdeni kellene, mert sok baromfit megevett, ezzel kárt 
okozott a lakosoknak.  
 
Dr. Horváth Eszter: itt van még a befogó ketrec, azért hoztuk ki, hogy lehet használni. Volt 
már egy befogási akció, a segéderı elkezdett kiabálni és a kutya elszaladt. Nem lehet kilıni, 
mert olyan távol van a kutya. 
 
Rédai János: megkerestük a Csillagszem Alapítványt, de nem jönnek ki. Megpróbáljuk a 
ketreces megoldást. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: az elmúlt testületi ülésen felvetette, hogy a kamionok keresztüljárnak 
a településen, hiába van kint Örményesen az tiltó tábla, ebben az ügyben léptünk-e valamit. A 
túrkevei buszjárat ügyében mint sikerült intézni? 
 
Rédai János: mind szóban és írásban jeleztük a közútkezelınek a súlykorlátozást jelzı táblát.  
Ígéretet kaptunk rá. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: ha már fizetünk a rendırségnek, hogy adminisztratív alkalmazottjuk 
legyen, annyit elvárhatunk, hogy érvényt szerezzenek annak a táblának, a közútkezelı pedig 
tegye ki a két elıjelzı táblát. A jó utat tönkreteszik. 
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Rédai János: a VOLÁN még nem válaszolt a levelünkre. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: a romániai testvértelepüléssel kapcsolatban kérdezi, hogy jönnek-e 
Csorba kupára? 
 
Rédai János: meghívjuk ıket és bízunk benne, hogy jönni fognak. 
Bejelenti, hogy a hangosításhoz a felszerelést megvettünk, most már nem kell kölcsön kérni, és 
a Csorba Kupán is megoldott a hangosítás 
Megköszöni a megjelenést, az ülést 16 óra 15 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


