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J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 9-i 
   rendkívüli  ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet 
            képviselık 
 
            Dr. Ondok László aljegyzı 
            Dr. Horváth Eszter irodavezetı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt és Dr. Horváth 
Eszter irodavezetıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. 
 
Napirendi pontnak javasolja: 
 
1. Kuncsorba Község Önkormányzata és a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 

között az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megvalósítására és mőködtetésére 
kötendı megállapodásra és a közmővelıdési megállapodásra 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
 

2. Az Országgyőlés által az új alkotmány elıkészítésére vélemények, javaslatok kikérése. 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 

 
 
A képviselı-testület 4 szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
 
Kuncsorba Község Önkormányzata és a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 
között az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megvalósítására és mőködtetésére 
kötendı megállapodásra és a közmővelıdési megállapodásra 
 
Rédai János:  a korábbi képviselı-testület a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülettel 
kötendı megállapodásról már döntött és határozatot is hozott róla. Ez a megállapodás 
elkészült, továbbá még egy megállapodást tartalmaz az elıterjesztés a közmővelıdési 
feladatok ellátására. Ezen feladatra 10.356 eFt-ot adunk át, melyet 5 éven keresztül évente és 
havonta egyenlı részletben utalunk át. 
 
A napirenddel kapcsolatban Bana Lajosné képviselı tesz fel kérdést, melyre Rédai János 
polgármester és Dr. Ondok László aljegyzı válaszát a jelenlévık elfogadják. 
 
Hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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7 /2011.(III.09.) sz. önkormányzati határozat 
Kuncsorba Község Önkormányzata és a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 
között az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megvalósítására és mőködtetésére 
kötendı megállapodásra és a közmővelıdési megállapodásra 
 

 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete jóváhagyja a Kuncsorba 
Község Önkormányzata és a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület között  
a) az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megvalósítására és mőködtetésére 

megkötendı 1. számú megállapodást, valamint 
b) az önkormányzati közmővelıdési feladatok ellátására kötendı 2. számú 

megállapodást. 
 
A Képviselı-testület megbízza Rédai János polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

Errıl értesülnek: 
 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Ondok László jegyzı 
4.  Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület  
5. Irattár 

 
 

7/2011.(III.09.) sz. önkormányzati határozat 1. számú melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
A megállapodás célja az IKSZT beruházás megvalósítása és mőködtetése, valamint közös 
tulajdon létrehozása a fejlesztéssel érintett ingatlanon. 
 

Elızmények 
 

A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtott be Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér (továbbiakban IKSZT) kialakítása és mőködtetése címen az UMVP 
6.356.01.01 jogcímén. A pályázat támogatásban részesült, melynek értelmében az Egyesület 
az IKSZT kialakítására 46.873 eFt, a mőködtetésre (bér, járulék költség) 6.600 eFt támogatást 
kapott. (megállapodás 1.sz. melléklete) 
Kuncsorba Község Önkormányzata a 31/2009.(IX.29.) számú határozatában (megállapodás 
2.számú melléklete) vállalta, hogy 5 év alatt összesen 10.356 eFt-tal járul hozzá a pályázatban 
vállalt feladatok ellátáshoz. 
Az Önkormányzat és az Egyesület a fejlesztendı ingatlan tekintetében közös tulajdon 
létrehozásáról döntöttek. 
 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat (5412 Kuncsorba, Dózsa Gyögy út 26) Képviselı-testülete 
(a továbbiakban Önkormányzat) – képviseletében Rédai János polgármester – és a Tisza-
menti LEADER Közhasznú Egyesület (továbbiakban Egyesület) (5412 Kuncsorba, Dózsa 
György út 49.) – képviseletében Török Csaba elnök – az alábbiakban állapodnak meg. 
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1. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakításának megkezdéséhez szükséges 
intézkedések - építési engedélyes tervek beszerzése és ezt követıen a közbeszerzési 
eljárás megindítása - és ezzel együtt az IKSZT megvalósítása megkezdhetıek. 

2. A beruházás megkezdését megelızıen a felek által közösen megbízott igazságügyi 
ingatlanforgalmi szakértı meghatározza az ingatlan jelenlegi beköltözhetı forgalmi 
értékét. A szakértı külön megállapítja a felújítással érintett épületrész értékét is. A 
szakértıi költséget az Egyesület viseli.  

3. Az egyesület megkezdi a beruházást, az ehhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat 
önkormányzat megadja. 

4. A beruházás befejezését követıen szintén a felek által közösen megbízott igazságügyi 
szakértı meghatározza az ingatlan akkori beköltözhetı forgalmi értékét, valamint a 
beruházást megelızı forgalmi érték figyelembe vételével a létrejött építményen 
fennálló közös tulajdon tulajdoni hányadait. A felújított épületrész és a felújítással 
nem érintett épületrész megosztását el kell végezni – kivéve ha ezt jogszabály kizárja 
– ez esetben közös tulajdon csak a felújított épületrészen jön létre. A megosztás 
költségeit az önkormányzat viseli. 

5. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás befejezését követı 60 napon 
belül a közös tulajdon ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzésére alkalmas 
megállapodást kötnek. 

6. A közös tulajdon bejegyzésével egyidejőleg az Önkormányzat 5 éves idıtartamra 
tulajdoni hányadán vételi jogot biztosít az egyesület részére. A vételi jogot az 
egyesület a szakértı által korábban meghatározott tulajdoni hányad értékén 
gyakorolhatja. 

7. Az egyesület a saját tulajdoni hányadát megterhelheti, melyhez az önkormányzat 
hozzájárulását adja. 

8. Az IKSZT mőködtetéséhez szükséges forrásokat az Egyesület és az Önkormányzat 
közösen biztosítja oly módon, hogy a feladatellátás érdekében felmerült költségek 
MVH támogatással nem fedezett részét – jelenlegi ismeretek alapján öt éves mőködési 
idıtartamot tekintve 10.356 eFt/öt év – az Önkormányzat biztosítja saját költségvetése 
terhére. 

9. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér mőködtetése során az önkormányzat bérleti 
díjra az egyesület által közvetlenül irodai célokra használt helyiségek után, tulajdoni 
hányada arányában tart igényt. 

10. Az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött jelen megállapodás az IKSZT 
mőködtetése kapcsán szintén a felek között létrejött közmővelıdési feladat ellátási 
megállapodásban leírtakkal együtt érvényes. 

11. A jelen közmővelıdési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
szabályai az irányadóak. 

 
 
 
 
Kuncsorba, 2011. ……….. 
 
      Rédai János           Török Csaba 
     polgármester            Feladatellátó képviselıje 
Kuncsorba Község Önkormányzat   Tisza-menti LEADER Kh.Egyesület 
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7/2011.(III.09.) sz. önkormányzati határozat 2. számú melléklete 
 

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Elızmények 
 
A Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtott be Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér (továbbiakban IKSZT) kialakítása és mőködtetése címen az UMVP 
6.356.01.01 jogcímén. A pályázat támogatásban részesült, melynek értelmében az Egyesület 
az IKSZT kialakítására 46.873 eFt, a mőködtetésre (bér, járulék költség) 6.600 eFt támogatást 
kapott. 
Kuncsorba Község Önkormányzata a 31/2009.(IX.29.) számú határozatában vállalta, hogy 5 
év alatt összesen 10.356 eFt-tal járul hozzá a pályázatban vállalt feladatok ellátáshoz. 
Az Önkormányzat és az Egyesület a fejlesztendı ingatlan tekintetében megállapodtak közös 
tulajdon létrehozásában. 
 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban Önkormányzat) – 
képviseletében Rédai János polgármester – és a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 
(5412 Kuncsorba, Dózsa György út 49.) – képviseletében Török Csaba elnök – (a 
továbbiakban Feladatellátó) a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 79. §-a alapján az 
alábbiakban állapodnak meg: 
Az 1. számú mellékletben részletezendık szerint az Önkormányzat megbízza a Tisza-menti 
LEADER Közhasznú Egyesületet, Feladatellátót, aki a megbízást elfogadja és kötelezettséget 
vállal a jelen megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására a Kuncsorba, 
Dózsa György út 49. szám alatt található, a megállapodás aláírásakor az Önkormányzat 
tulajdonát képezı IKSZT épületében kijelölt közösségi színtér mőködtetésével. 
 
 

1. A Feladatellátó kötelezettségei: 
a) Kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti címen a közösségi színtér mőködtetésével látja 

el a közmővelıdési megállapodásban meghatározott egyes helyi közmővelıdési 
feladatokat. 

b) A Feladatellátó az 1. számú mellékletben feltüntetett önkormányzati közmővelıdési 
feladatokat a jelen megállapodás 6. pontjában rögzített idıpontig biztosítja. 

c) A 8/2001.(VII.05.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott, kötelezı helyi 
közmővelıdési feladatokból a jelen közmővelıdési megállapodás 1. sz. mellékletében 
megjelölt feladatokat ellátja. Az igénybevevık szempontjából a szolgáltatások közül 
ingyenesek: a közösségi színtér helyiségeinek, felszerelésének, berendezésének és az 
alkalmazottak munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális 
célú közösségek, egyéb önszervezıdı közösségek, civil szervezetek számukra bevételt 
nem termelı szervezeti, közmővelıdési, közösségi tevékenysége, mindazon saját 
közmővelıdési tevékenység, mely a mőködtetınek közvetlen kiadással nem jár. A 
Feladatellátó a helyi sajátosságokhoz igazodóan – hétköznap minimum napi négy órás, 
hétvégén a szolgáltatásokhoz és a rendezvényekhez igazodó nyitva tartással – 
biztosítja a szolgáltatást a közmővelıdési megállapodásban rögzített igénybevevık 
számára. 
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d) Kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt, a 
közmővelıdési megállapodás tárgyát képezı feladatok körében biztosítja a lakosság 
részvételének egyenlı lehetıségét és a törvény 2-3. §-ának meghatározott alapelvek 
érvényesülését. 

e) Kötelezettséget vállal arra, hogy az általa vállalt közmővelıdési feladatok ellátásában 
foglalkoztatott közmővelıdési szakember szakképesítése tekintetében a többször 
módosított 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletkövetelményeit alkalmazza. 

f) A közmővelıdési tevékenységérıl a kötelezı nyilvántartást, az évi statisztikai 
adatszolgáltatást az Önkormányzat részére biztosítja. 

g) A Feladatellátó jogosult arra, hogy a közmővelıdési megállapodásban rögzített 
feladatok ellátásán kívül, esetleg azzal párhuzamosan egyéb más a támogatás 
elnyerésére irányuló pályázatban (UMVP-IKSZT 6.356.01.01 jogcím) vállalt 
tevékenységet is végezzen az IKSZT-ben. 

 
2. Az Önkormányzat kötelezettségei: 

a) Az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésébe betervezi az IKSZT mindenkori 
mőködtetéséhez szükséges Önkormányzati hozzájárulást. 

b) Amennyiben az elızı pontban foglalt kötelezettségének az önkormányzat nem tesz 
eleget és emiatt a Feladatellátót a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 
támogatási összeg, vagy annak egy részének visszafizetésére és egyéb bírság 
megfizetésére kötelezi, abban az esetben a szankcióval járó összes költség az 
Önkormányzatot terheli. 

 
3. Felek együttes kötelezettségei és jogai 
a) A felek képviselıi által aláírt és a megállapodás részét képezı mellékletek 

tartalmazzák annak az épületnek a nevét, címét, a nyilvántartás és a statisztikai 
adatszolgáltatás szükséges adatait, amelyben a feladatellátás megvalósul. 

b) A felek képviselıi által aláírt és a megállapodás részét képezı mellékletek 
tartalmazzák a közmővelıdési feladatellátásra átadott, átvett ingóságokat; leltári 
tárgyakat, eszközöket, azok típusát, jellemzıit. 

c) A 2.b) pontban elıírt tényt a közmővelıdési megállapodás mellékleteinek csatolt 
nyilatkozatai igazolják. 

3. A Feladatellátó évente, illetve igény szerint meghatározott idıpontig tájékoztatást ad az 
Önkormányzat Képviselı-testületének az általa ellátott közmővelıdési feladatokról. 
4. Az Önkormányzat éves költségvetésébıl, a 31/2009.(IX.29.) számú határozatának 
megfelelıen a kötelezı mőködtetési idıszak alatt minden évben garantáltan biztosítja az 
IKSZT pályázatban vállalt feladatok ellátásához összeget éves egyenlı részletekben. Az 
összeg átutalása az önkormányzat részérıl havonta, a tárgyhót megelızı hónap utolsó 
munkanapjáig, elıre történik. Az Önkormányzat lehetıségeihez képest ezt az összeget 
költségvetésébıl különbözı indokok és mérték alapján növelheti. 
5. A Feladatellátó az általa ellátott közmővelıdési tevékenységéhez az Önkormányzat 
által átutalt összegrıl évenként, a vonatkozó pénzügyi szabályoknak megfelelıen köteles 
a meghatározott idıpontig elszámolni. 
6. A jelen megállapodást a felek az IKSZT épületének üzembe helyezésétıl az üzembe 
helyezést követı öt évig, határozott idıre kötik. A határidı lejárta elıtt két hónappal a 
felek közösen megvizsgálják a megállapodás esetleges meghosszabbításának kérdését. 
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7. Az Önkormányzat és a Feladatellátó a közmővelıdési megállapodás keretében rögzített 
feladatok megvalósításának minıségét érvényes szakértıi engedéllyel rendelkezı 
szakember illetve szakfelügyelı közremőködésével vizsgáltathatja. 
8. A közmővelıdési megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának 
sérelme nélkül bármikor módosítható, illetve megszüntethetı, a bejelentéstıl számított 6 
hónap lejárta után. 
9. A felek kötelezik magukat arra, hogy a közmővelıdési megállapodás végrehajtása 
során köztük támadt vitát a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás 
útján rendezik. 
10. A jelen közmővelıdési megállapodást a felek elolvasást követıen jóváhagyólag, mint 
akaratukkal egyezıt aláírásukkal látják el. 
11. A felek tudomásul veszik, hogy jelen közmővelıdési megállapodás érvényességéhez 
az Önkormányzat Képviselı-testületének és a Feladatellátó közgyőlésének jóváhagyó 
határozata szükséges. 
12. A jelen közmővelıdési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
szabályai az irányadóak. 

 
 
Kuncsorba, 2011. ……….. 
 
      Rédai János           Török Csaba 
     polgármester            Feladatellátó képviselıje 
Kuncsorba Község Önkormányzat   Tisza-menti LEADER Kh.Egyesület 
 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselıtestülete és a Tisza-menti LEADER Közhasznú 
Egyesület között 2011. március 9-én Közmővelıdési feladatellátásra létrejött megállapodás 1. 
számú melléklete. 
 
A közmővelıdési megállapodásban rögzítettek értelmében a Feladatellátó az Önkormányzat 
kötelezı feladataiból szakszerően és folyamatosan biztosítja Kuncsorba községben az alábbi 
közmővelıdési tevékenységek ellátását a község lakosai részére: 

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı szakképzı tanfolyamok, 
életminıséget és életesélyt javító tanulási lehetıségek megteremtése, 

- az egyetemes, a nemzeti és a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

- az ismeretterjesztı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének 
támogatása,  

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése,  

- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
- egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása, 
- könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása 

 
1. A Feladatellátó a közmővelıdési tevékenységekhez az IKSZT-ben létrehozott 

közösségi tereket használja. A mőködéshez és a közmővelıdési tevékenység 
gyakorlásához költségtérítéses vagy ingyenes részvételi lehetıséget biztosít a község 
lakossága számára.  
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2. A Feladatellátó köteles a folyamatos mővelıdési lehetıségek megfelelı 
propagandájáról gondoskodni. 

3. A közösségi tér a pályázatban vállalt feltételek alapján heti 7 nap, heti 45 órában 
látogatható. A könyvtári szolgáltatás látogathatósága heti 6 nap, heti 24 órában. Az 
információs szolgáltatás látogathatósága heti 6 nap, heti 40 órában. 

4. A feladatellátó a pályázatban vállalt feladatokat a 112/2009.(VIII.29.) FVM rendelet 
illetve mindenkori monitoring és indikátor mutatók teljesítése szerint elvégzi. 

5. A feladatok végzése az IKSZT épületének üzembe helyezését követı öt évig tart. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a megbízás idıtartama alatt minden évben a fent 
részletezett közmővelıdési feladatok színvonalas ellátása érdekében 

1. A Feladatellátó pénzforgalmi számlájára a közmővelıdési megállapodásban rögzített – 
31/2009.(IX.29.) számú önkormányzati határozat alapján - összeget öt év alatt egyenlı 
részben, éven belül 12 egyenlı részben, legkésıbb a tárgyhót megelızı hónap utolsó 
munkanapjáig átutalja. A feladatellátó igénye szerint, konkrét feladathoz köthetı 
esetben a finanszírozás havi összege magasabb lehet az 1/12-nél. 

2. Amennyiben az Önkormányzat a Feladatellátót az e mellékletben meghatározott és 
elvárt feladatok ellátásán kívül más közmővelıdési feladatokkal is meg kívánja bízni, 
annak finanszírozását a felek külön megállapodásban rögzítik. 

3. a felek megállapodtak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében 
együttmőködve mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb 
pályázati, szponzorálási, illetve egyéb anyagi vagy természetbeni támogatásokhoz 
jusson. A pályázatokon feladatfinanszírozásra nyert pénzek nem csökkentik a 
közmővelıdési megállapodásban meghatározott költségvetési összeget. 

 
Kuncsorba, …………………………….. 
 
 

Rédai János     Török Csaba 
                             polgármester     elnök 
 
II. Napirend:  
 
Rédai János: sajnálattal veszi tudomásul, hogy a közmeghallgatásra egyetlen kuncsorbai 
lakos sem jelent meg. Közhíreltük, hogy közmeghallgatást tartunk az Országgyőlés kérésére, 
az új Alkotmány tervezetének a megvitatására, javaslatok összegyőjtésére. Meg kell 
állapítani, hogy nemcsak most, hanem évek óta nem jelennek meg - amikor Kuncsorbát érintı 
témákra hirdetjük meg – közmeghallgatáson. Megkapta minden állampolgár a 13 pontos 
kérdıívet, lehetıséget biztosított a törvényhozás, hogy mondjunk véleményt, javaslatot, majd 
az Alkotmányt ennek megfelelı fogják elkészíteni. Bár holnap már elkezdik a tárgyalást, de 
biztos, hogy az összegyőjtött véleményeket, javaslatokat be fogják építeni. Megkérdezi a 
képviselıket, hogy kinek van véleménye, észrevétele, javaslata. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: nagyon örül annak, hogy a Kormány kíváncsi minden 
választópolgár véleményére, de az a véleménye, hogy nem ez volt a legsürgetıbb problémája 
az országnak. Tetemes összegbe került ez az országnak, holott több sebbıl vérzik az ország, 
jobb lett volna ezt a pénzt az egészségügyre, vagy az oktatásra fordítani és késıbb is lehetett 
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volna az alkotmánymódosítással foglalkozni, amikor már nincsenek ilyen gazdasági 
problémáink. Amíg az embereknek a megélhetése forog kockán, amíg létbizonytalanság van, 
addig nem ez a legfontosabb kérdés, hanem a gazdaságot beindítani. 
 
Bana Lajosné: csatlakozik az elıtte szólóhoz a mostani alkotmányunkat a jelenlegi formában 
jónak tartja. Szerinte a feltett kérdéseket nem kellene, egy alkotmányban szerepeltetni. 
Egyetért sok mindennel, de sok mindennel nem ért egyet. 
 
Ács Gyuláné: szerinte jó lett volna nekünk a régi alkotmány is, kár hozzányúlni, fıleg nem 
azokkal a kérdésekkel, amit feltettek. Több személlyel beszélgetett, irritálja az embereket, 
hogy egy szülı szavazzon a kiskorú gyermeke helyet és ezt beletenni az alkotmányba. Jobb 
lenne, ha mással foglalkoznának és nem ezzel egyelıre. 
 
Dr. Horváth Eszter: amirıl véleményt kell nyilvánítani, illetve lehet nyilvánítani, errıl a 
koncepcióról hétfın szavaztak és elfogadták. Az Alkotmány tervezete késıbb kerül 
megszövegezésre, megalkotása még odébb van, egyébként elérhetıek az interneten. 
 
Rédai János: megköszöni a véleményeket és tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az 
elhangzottakról egy összegzést küldünk a Magyar Országgyőlés részére. 
Megköszöni a megjelenést, az ülést 15 óra 40 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


