
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének – közmeghallgatással  
  egybekötött 2011. november 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. Horváth Eszter irodavezetı 
  Angyalné Gyetvai Andrea gazdasági irodavezetı 
 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket. Dr. Horváth Eszter irodavezetıt és Angyalné 
Gyetvai Andrea gazdasági irodavezetıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl mindenki jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. 
 
Minden évben egy alkalommal kötelezı közmeghallgatást tartani, ezen ülésünk 
közmeghallgatásos. Évek óta közmeghallgatáson nem jelennek meg a lakosok, ez betudható 
annak is, hogy meg vannak elégedve a munkánkkal, vagy annak, hogy nem foglalkoznak vele. 
Azt is el kell mondani, hogy minden nap találkozunk, nem úgy, mint nagytelepülésen, hogy csak 
fogadóórán jelenhetnek meg. Reggel fél 8-kor általában itt van, és akinek gondja van, az 
nyugodtan bejöhet. Akinek tudunk, segítünk. Tájékoztatva vannak a lakosok, tudják, hogy mi 
folyik a községben. Elızetesen egyeztettünk a Kormánymegbízott Asszonnyal, hogy a mai ülésre 
eljön, a meghívó is elment. Szerinte azért nem tudott eljönni, mert ma a városházán 15 órakor 
Hoffmann Rózsa államtitkár asszony a köznevelési programról tart tájékoztatót. Bízunk benne, 
hogy egyszer meg fog látogatni bennünket és szeretettel várjuk. 
 
A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban egy módosító javaslata van. 
7. napirendnek kéri felvenni 
 
Elıterjesztés a Törökszentmiklós és Térsége ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
Környezet és Energia Operatív program keretébe ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú 
pályázatban elnyert projekt önrészének EU Önerı Alapból történı finanszírozásra kiírt pályázat 
benyújtására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó: Papp Antal jegyzı 
 
A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I n t e r p e l l á c i ó k: 
 
Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
Nem érkezett interpelláció. 
 
Polgármesteri tájékoztató: 
 

- Szeptember 30-án megrendezésre került Kuncsorbán az Idısek Napja. 
- Szeptember 30-án Törökszentmiklóson részt vett a Térségi Víz- Csatornamő Kft. 

taggyőlésén. 
- Október 6-8 között részt vett a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület által 

szervezett megújuló energiaforrás megvalósítását bemutató tanulmányúton. 20 fı vett 
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részt a Zala-megyei Dötkön és onnan egy nap átmentünk Ausztriába. Sok 
tapasztalatot szereztünk. Ennek megfelelıen már egy pályázatot is benyújtottunk. 

- Október 14-16. között a romániai Égerhát testvértelepülésünket látogattuk meg 12 fıvel. 
Saját költségen mentünk ki. Jövı évben szeretettel várjuk a testvértelepülés vezetıit és a 
lakosokat.  

- Október 17-én megbeszélést folytatott a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. 
ügyvezetıjével a jövı évi hulladékszállítási szerzıdéssel kapcsolatosan. Mi szerzıdésünk 
a szolgáltatóval 2011. december 31-ig szól. 

- Október 21-én Törökszentmiklóson részt vett a Térségi Víz- Csatornamő Kft. taggyőlésén. 
- Október 21-én helyben az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulójára ünnepi 

rendezvényt tartottunk. 
- Október 28-én Törökszentmiklóson részt vett a Térségi Víz- Csatornamő Kft. felügyelı 

bizottsági ülésén. 
- November 7-én Törökszentmiklóson részt vett a Térségi Víz- Csatornamő Kft. 

taggyőlésén. 
- November 8-án Szolnokon részt vett a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

ülésén. Megbeszélést folytattunk a hulladék elhelyezés díjáról, de megállapodás nem 
született, mivel a kormány olyan tervezet van, hogy be akarják építeni a lerakási díjat, 
mely 6.000,-Ft/tonna lenne. Két hétre elnapoltuk a napirendet, addigra talán meg lesz a 
döntés. 

- November 10-én a Megyeházán részt vett a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett 
díjátadó ünnepségen, ahol Saboltász Imréné gondozónı díjban részesült. Ezúton is a 
képviselı-testület nevében gratulálunk a kitüntetéséhez. Decemberben nyugdíjba vonul, 
megszerezte a 40 éves munkaviszonyt. 

- November 11-én részt vett Örményesen az Idısek Napja rendezvényén. 
- November 14-én Törökszentmiklóson polgári védelmi tanácskozáson vett részt. 

 
Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a képviselı 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételérıl 
 
Dr. Horváth Eszter: október 28-án érkezett a törvényességi észrevételrıl a levél, lényegében 
technikai módosításokról van szó. Jogszabályi kötelesség a törvénysértés megszüntetése, erre 
készült ez az elıterjesztés. 
 
Rédai János: itt is látni, hogy a Kormányhivatal mőködik és figyel bennünket, hogy a 
törvényességet betartjuk-e, ha valami nem jól felhívják a figyelmet. Szoros határidıt adnak a 
törvénysértés megszüntetésére, ennek teszünk most eleget. 
Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Képviselı-testületének 

13/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelete 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) számú rendelete 

módosításáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján Kuncsorba Község Önkormányzata Szervezeti 
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és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) számú rendeletét (a továbbiakban SZMSZ) 
a következık szerint módosítja: 
 

1.§ 
 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdésének elsı mondata helyébe a következı mondat lép: 
 
„Eredménytelen szavazás esetén a javaslatot elutasítottnak kell nyilvánítani.” 
 

2.§ 
 

(1) Az SZMSZ 32.§ (6) bekezdés b) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„b) 2. sz. példányát meg kell küldeni a helyi önkormányzatokról szóló törvényben kijelölt 
szervnek” 
 
(2) Az SZMSZ 32.§ (7) bekezdés b) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„b) 2. sz. példányát meg kell küldeni a helyi önkormányzatokról szóló törvényben kijelölt 
szervnek” 
 

3. § 
 

Az SZMSZ 41.§ (1) bekezdésének második mondata törlésre kerül. 
 

4.§ 
 

Az SZMSZ 42.§ (3) bekezdése helyébe a következı bekezdés lép: 
 
(3) A jegyzıkönyv 1. sz. példányát irattárban kell ırizni, a 2. sz. példányát meg kell küldeni 
a helyi önkormányzatokról szóló törvényben kijelölt szervnek” 
 

5. § 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Kuncsorba, 2011. november 17. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Papp Antal :/ 
   polgármester                   jegyzı 
 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének és kötelezı 
elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2011.(II.12.) számú rendelet 2. sz. módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztés megtárgyalta és 
egyhangúan elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
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 

14/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelete 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak 

megállapításáról szóló 1/2011. (II.18.) Ök. sz. rendelet 

2. sz. módosításáról 
 
 
1.§ 

 
Kuncsorba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének és kötelezı elıirányzatainak 
megállapításáról szóló 1/2011. (II.18) Ök. Sz. rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 
3. §-ának (1) bekezdésben megállapított 
 
- bevételi fıösszegét   73.914 eFt-ban 
- kiadási fıösszegét   83.798 eFt-ban 
- mőködési hiány összegét    9.884 eFt-ban 
- felhalmozási hiány összegét           0 eFt-ban 
 
állapítja meg. 
 

2.§ 
 

Az Önkormányzat következı bevételi elıirányzatai változnak 377 eFt nagyságrendben: 
 
- Önkormányzatok sajátos mőködési bev.       159 eFt 
- Intézményi mőködési bevételek                     35 eFt 
- Mőködési célú pénzeszközátvétel        725 eFt 
- Rövid lej.mőködési célú hitelfelv.      - 542 eFt 
- Beruházási c. tám.ért.bevétel helyi önk.-tól        -31 eFt 
- Mők.c. tám.ért. bevétel helyi önk-tól          31 eFt 
 

 
3.§ 

 
Az Önkormányzat következı kiadási elıirányzatai változnak 377 eFt nagyságrendben: 
 
- Mők.c. pénzesz. Átadás non-profit szervnek   75 eFt 
- Szociális ellátások és egyéb juttatások            302 eFt 

 
4.§ 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Kuncsorba, 2011. november 17. 
 

 /: Rédai János :/      /: Dr. Papp Antal :/ 
   polgármester         jegyzı 
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III. Napirend:  
 
Tájékoztató a Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának 2011. III. negyedévi 
helyzetérıl 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és 
egyhangúan elfogadta. 
 
Rédai János: önkormányzatunk gazdálkodás a III. negyedéves szinten is jól alakult. ÖNHIKI-re 
nem tudunk pályázatot benyújtani, minden számlánk ki van fizetve, a bevételek és kiadások 
különbözete pozitív. Ez elmond mindent a gazdálkodásról. Egész évben arra törekedett 
önkormányzatunk az intézményeinkkel közösen, hogy takarékosan gazdálkodjon, a mőködésünk 
zavartalan volt. Halljuk, hogy országosan milyen gondok vannak az intézmények mőködtetésével. 
Négy önkormányzat van a megyében, akik így gazdálkodnak, mint mi. Kérdezik, hogy csináljuk, 
azt válaszolta, hogy menjenek vele egy hétig és meglátják. Azt is hozzá kell tenni, hogy mindent 
megtettünk ennek érdekében, az intézményeinket társulásban tartjuk fenn. Következı évben 
változtatások várhatók, de még a törvény elfogadásáig nem tudjuk milyen módon. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: soha rosszabb pénzügyi beszámolót ne lásson a testület. Elhangzott, 
hogy nem tudunk az ÖNHIKI-re pályázatot beadni, szerinte ennek örülni kell neki. Valóban 
tényleg mindent megtettünk, meg kellett tenni fájdalmas lépéseket is, de az idı azt igazolta. Nincs 
mire beadni ÖNHIKI-t és a gazdálkodásunk pedig pozitív mérleget mutat. Azt kívánja, hogy 
tudjuk tartani ezt a pénzügyi mérleget, hogy a feladatainkat el tudjuk látni. 
 
Rédai János: Alpolgármester Asszony csak megerısítette és megköszöni a hozzászólását. 
Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
42/2011.(XI.17.) sz. önkormányzati határozat 
Kuncsorba Község Önkormányzata gazdálkodásának 2011. III. negyedévi helyzetérıl szóló 
tájékoztató elfogadásáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta az Önkormányzat 
gazdálkodásának 2011. III. negyedévi helyzetérıl szóló tájékoztatót, melyet 
elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Papp Antal jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Pénzügyi Iroda 
6. I r a t t á r 

 
IV. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
koncepciójára 
 
Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, melyet elfogadásra ajánl a testületnek. 
 
Rédai János: ne lepıdjünk meg, ha a költségvetést tárgyaljuk nem ezek a számok lesznek. Az 
Országgyőlés most tárgyalja a költségvetést, még az adótörvényeket sem fogadta el.  Látjuk, hogy 
egyik napról a másikra változnak a dolgok, itt csak az ez évi adatokból tudtunk kiindulni, illetve 
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abból a néhány adatból, ami konkrét. Bízunk benne, hogy december közepére elfogadják az 
ország költségvetését. Azt látjuk, hogy a következı év nagyon nehéz lesz, azt sem tudjuk, hogy az 
intézményeket mikortól veszik át, azt tudjuk, hogy a köznevelési törvény tárgyalása most van 
folyamatban. Azt is hallani, hogy az oktatási intézményeket 2012. szeptemberétıl veszik át, azt 
már tudjuk, hogy a 2000 lélekszám alatti településeknek 2013. január l-tıl közös hivatalokat kell 
létrehozni. A törvényjavaslatban az is szerepel, hogy városhoz is lehet csatlakozni, de akkor 
teljesen elveszítjük az önállóságunkat. Jelenleg Törökszentmiklós teljesen biztosítja az 
önállóságot számunkra. Úgy gondolja, hogy a kistelepülések önállósága teljesen megmaradjon 
akkor a három település – Kuncsorba, Örményes, Tiszatenyı fog mőködtetni egy hivatalt. Itt 
lobbizni kell, hogy hol legyen a székhely. A törvényjavaslat az is kimondja amennyiben nem 
állapodnak meg a települések akkor a Kormányhivatal fogja megmondani ki hová fog csatlakozni. 
Járásokat is létrehoznak elıször úgy volt 2013. január l-tıl, most már úgy néz ki, hogy 2012. 
július l-tıl. Még sok a bizonytalan helyzet. 2012. évre 10 milliós nagyságrendő hiánnyal 
tervezünk. Törvényi kötelezettség, hogy a költségvetési koncepciót november 15-ig be kell 
terjeszteni. Ez elkészült és köszönet érte a törökszentmiklósi hivatalnak, hogy legjobb tudásuk 
szerint elkészítették. Amíg nem fogadja el az országgyőlés a jövı évi költségvetést, addig nem 
tudunk leülni a társult önkormányzatokkal leülni tárgyalni. Mi szeretnénk, ha továbbra is így 
maradnának az intézmények mőködtetése. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
43/2011.(XI.17.) sz. önkormányzati határozat 
Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a 
2012. évi önkormányzati költségvetés várható bevételeinek és kiadásainak mértékeit, melyekre 
alapozva a 2012. évi költségvetési rendelet koncepciójaként, az alábbi tervezési elveket állapítja 
meg, a következı tervezési feladatok végrehajtását tartja szükségesnek. 
 

1. A költségvetési rendelet tervezetének kidolgozása során törekedni kell a mőködési 
hiány csökkentésére. 

2. Az Önkormányzat bevételeinek tervezése során a hatályos adómértékkel kell 
számolni. Az Önkormányzat nem tervezi új adónem bevezetését, és a jelenlegi adók 
mértéke is változatlan. 

3. A központi költségvetésbıl származó bevételek tervezése a költségvetési 
törvényjavaslatban szereplı adatok figyelembevételével történjen. 

4. A felhalmozási feladatok között (új beruházás, rekonstrukció) elınyben kell 
részesíteni a helyi közlekedési infrastruktúra elemeit: a helyi közutakat, járdákat és 
parkolókat. 

5. Keresni kell a pénzügyi és jogi feltételeit, lehetıségeit 
- a helyi vállalkozások segítésére a meglévı munkahelyek megırzése és 
- a helyi munkahelyteremtés ösztönzése érdekében.  

6. A költségvetési évben törekedni kell a gazdálkodás hatékonyságának fokozására annak 
érdekében, hogy a folyószámla-hitel nélküli mőködés realizálódjon. 

7. A dologi kiadásokhoz a legoptimálisabb szintő fedezeti összeg legyen hozzárendelve. 
 

Határidı: 2012. február 15. 
Felelıs: Rédai János polgármester 
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V. Napirend: 
 
Elıterjesztés a társult intézmények 2011. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítésérıl 
 

Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztéseket megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület 
részére. 

Rédai János: a tegnapi bizottsági ülésen mind három szakelıadó jelen volt, most azért nem 
tudtak eljönni, mert a megyeházán tart tájékoztatót Hoffmann Rózsa államtitkár a köznevelési 
törvénytervezetrıl. A III. negyedéves teljesítésrıl el lehet mondani, hogy mind három intézmény 
a költségvetését teljesítette, túlköltekezés nincs. A szociális intézménynél pénzmaradvány lesz. 
Kevesebbet kell adni az étkezéshez, a gyereklétszám csökkenése miatt. Megköszöni az 
intézményvezetıknek és a dolgozóknak is, hogy munkájukkal hozzájárultak ehhez az 
eredményhez. 

Szavazásra bocsátja a szociális intézmény elıterjesztését, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

44/2011.(XI.17.) sz. önkormányzati határozat 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény 2011. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérıl. 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikro-térségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének 
I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Barta Józsefné igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 
6./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
7./ I r a t t á r 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az iskola elıterjesztését, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
45/2011.(XI.17.) sz. önkormányzati határozat 
Orczy Anna Általános Iskola Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai 
tagintézmény 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérıl. 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta az Orczy Anna Általános 
Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2011. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámolót, melyet a melléklet 
szerint elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Ambrus Dénes igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 
6./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
6./ I r a t t á r 
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Rédai János: szavazásra bocsátja az óvoda elıterjesztését, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
46/2011.(XI.17.) sz. önkormányzati határozat 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérıl. 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta a Tiszavirág Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2011. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítésérıl szóló beszámolót, melyet a melléklet szerint elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Hillender Györgyné igazgató – Fegyvernek 
5./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 
6./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
7./ I r a t t á r 
 
VI. Napirend:  
 
Elıterjesztés a társult intézmények 2012. évi költségvetésének koncepciójára 
 
Ács Gyuláné: az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: tegnap a bizottsági ülésen szóban terjesztette elı minden szakelıadó az intézménye 
2012. évi költségvetési koncepcióját. A végleges költségvetés elıtt még a társult intézményeknek 
a társulási megállapodást módosítani szükséges. A köznevelési törvény elfogadása után kell 
megnéznünk hogyan tovább, mikortól veszi át az állam az iskolát, az alsó tagozat itt marad-e vagy 
nem. Úgy néz ki, hogy fel fogja ajánlani az önkormányzatoknak, azért léptünk be a társulásba, 
mert magunk nem tudtuk volna fenntartani az iskolát. Ha itt kell tartani törvényileg az alsó 
tagozatot, akkor adjon hozzá az állam mindent. Nem szívesen vetne ki adókat a lakosokra, hogy 
finanszírozni tudjuk az iskolát. Az óvoda itt marad, meglátjuk a normatívát, hogy adja hozzá, 
lehet, hogy magunknak kell üzemeltetni. A szociális intézményeknél úgy néz ki, hogy nem fog 
nagy változás lenni, ez a társulási forma maradhat. 
 
Szeremi Krisztián: jövıre, ha az állam átveszi az iskolákat, akkor mennyit fognak fizetni a 
szülık a könyvekért és a tanszerekért? 
 
Rédai János: ebben vannak a viták, hogy mi lesz? 
 
Angyalné Gyetvai Andrea: a múlt heti Budapesten történt tájékoztatón arra sem tudtak választ 
adni, hogy mi lesz, szakmai részét veszi át, a mőködtetését is elviszi, vagy itt hagyja az 
önkormányzatoknak. Arra sem kaptunk választ, hogy mi lesz a vagyonnal. Vagy azt mondja, 
hogy visz mindent az állam, de akkor az adóbevétel egy részére igényt tart (gépjármőadó, SZJA, 
illetve az iparőzési adó egy részét is elvonja). Lényeg az, hogy az államnak nincsen pénze, plusz 
feladatot csak úgy tud vállalni, ha ahhoz a forrást is elvonja. 
 
Rédai János: úgy akarják, hogy tartsuk meg magunknak az intézményt és teremtsük meg hozzá a 
forrást, vessünk ki adót. Tudjuk azt, hogy a lakosoktól országosan nehéz behajtani a már kivetett 
adót. Azt látjuk, hogy mi kis önkormányzatok nem tudjuk visszavenni az iskolákat. 
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Gelléné Tokai Erzsébet: a bizottsági ülésen Ambrus Dénes igazgató úr mondta, jó, ha azt 
figyelembe vesszük, hogy nagyon sok mindent jelent a pénzt, de azért a pénz nem minden. 
 
Rédai János: az Igazgató úr azt jelezte, hogy a szociálpolitikai hozzájárulás kevesebb lesz az 
étkezés miatt. Azt mondta akkor, hogy bennünket az érdekel, hogy összességében mennyit kell 
átadni az önkormányzatnak. Ha annyit kell átadni, mint ez évben akkor jó, de sokkal több ne 
legyen. Az óvodánál is, ha a hozzájárulás több lesz, a szociálpolitikai hozzájárulás kevesebb, 
bennünket az érdekel, hogy összességében mennyi. 
Szavazásra bocsátja a társult intézmények 2012. évi költségvetési koncepcióját, melyrıl a 
jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
47/2011.(XI.17.) sz. önkormányzati határozat 
A társult intézmények 2012. évi költségvetésének koncepciójára 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete tárgyalta társult intézmények 
2012. évi költségvetésének koncepcióját, melyet elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Tatár László polgármester – Fegyvernek 
4./ Ambrus Dénes iskolaigazgató - Fegyvernek 
5./ Hillender Györgyné óvodaigazgató – Fegyvernek 
6./ Barta Józsefné szociális intézmény igazgatója - Fegyvernek 
7./ Dr. Papp Antal jegyzı - Helyben 
8./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
9./ I r a t t á r 
 
VII. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Törökszentmiklós és Térsége ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
Környezet és Energia Operatív program keretébe ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 
kódszámú pályázatban elnyert projekt önrészének EU Önerı Alapból történı 
finanszírozásra kiírt pályázat benyújtására 
 
Ács Gyuláné: az elıterjesztést megtárgyalta a bizottság és egyhangúan elfogadásra javasolja. 
 
Rédai János: többször is tárgyaltunk az ivóvízminıség-javító programról. Ez év augusztus 8-án a 
tárulás nevében aláírta a támogatási szerzıdést.  Ezzel elindult a program és 2013-ban be is 
fejezıdik. Akkor még 5 % önerıt kellet minden településnek hozzáadni, akkor jeleztük, hogy 
elképzelhetı, hogy a Kormány tesz egy olyan vállalást, hogy az EU Önerı Alapból 100 %-osan 
támogatja pályázatot. Ez a határozat megjelent és e miatt nekünk újra be kell adni az EU Önerı 
Alap pályázatot, és ezért kell ezt a határozatot meghozni. Így az önkormányzatunknak ez a 
projekt nem kerül semmibe. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
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48/2011.(XI.17.) sz. önkormányzati határozat 
A Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és 
Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú 
pályázatban elnyert projekt önrészének EU Önerı Alapból történı finanszírozására kiírt 
pályázat benyújtása. 
 

1. A Képviselı-testület kötelezettséget vállal, hogy a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0030 
pályázati azonosítóval rendelkezı Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító 
Program Támogatási Szerzıdésében rögzített 156 107 655 Ft önrészbıl, Kuncsorba 
Községre jutó 13 440 608 Ft. önerı 100%-ának biztosítására az EU Önerı Alaphoz 
történı pályázat benyújtásával.  

 
2. A projekt költségeinek éves megoszlása 

 

Megnevezés 2012 2013 2014 Összesen 

Önrész 13 251 267 132 642 442 10 213 946 156 107 655 

EU Támogatás 70 947 415 710 168 960 54 685 570 835 801 945 

ÖSSZESEN 84 198 683 842 811 406 64 899 511 991 909 600 

 
 

Errıl értesül: 
1. Rédai János polgármester 
2. Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester 
3. Települési képviselık 
4. Dr. Papp Antal jegyzı 
5. Dr. Ondok László aljegyzı 
6. Törökszentmiklós és Térséges Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás  
7. Pénzügyi iroda 
8. Irattár 

 
VIII. Napirend:  
 
Egyéb bejelentések 
 
Rédai János: a Kormány elindított egy Startmunka-programot, volt errıl egy tájékoztató a 
kistérségünkben is. Lehetıség nyílt arra, hogy projektet nyújtsunk be és egész évben 8 órás 
munkát tudunk embereknek biztosítani. Elkészítettük a projektünket 10 fı részére, az elbírálás 
hamarosan megtörténik és 100 %-os támogatással. Tizenkét-millió forintot jelent ez a pályázat, 
ebbıl eszközöket is lehet vásárolni. Korábban felvetıdött, hogy vegyünk egy kistraktort, ebbıl ezt 
meg tudnánk vásárolni. A projektbe belevettük a dőlıutak cserjézését, a szeméttelep környékének 
fásítását, valamint a belvízelvezetı csatornák tisztítását. Bízunk benne, hogy elfogadják a 
pályázatunkat. 
 
Ács Gyuláné: kérdezi, hogy a kohósalak ügye hogy áll? 
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Rédai János: befizették a pénzt, azt le fogjuk kötni kb. három hónapra. Ebben az évben már nem 
kezdjük el az útalapot. A szállítást most már megkezdhetik. Az lenne jó, ha írnának ki pályázatot 
utakra, és ezt az összeget önerıként fel tudnánk használni. 
A Gyermekétkeztetési Alapítványon keresztül élelmiszercsomagot osztunk ki 350 fı részére. 
 
Megköszöni a megjelenést, az ülést 16 óra 20 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 

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


