
J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 13-i  
              rendkívüli ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme  
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gellén Tokai Erzsébet 
  Képviselık 
 
  Dr. Ondok László aljegyzı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Dr. Ondok László aljegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. 
 
Napirendi pontnak javasolja: 
1./ Elıterjesztés kötelezettség vállalás a Kuncsorba, Dózsa Gy. út 36. szám (285 hrsz.) alatti  
     ingatlan fedezetként való felajánlására 
     Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
     Szakelıadó:  Dr. Ondok László aljegyzı 
 
A képvielı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot. 
 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés kötelezettség vállalás a Kuncsorba, Dózsa Gy. út 36. szám (285 hrsz.) alatti  
ingatlan fedezetként való felajánlására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: az elıterjesztésben részletesen leírtuk mirıl kellene döntenünk. Az Integrált 
Közösségi Szolgáltató tér felújítása befejezéséhez közeledik. Az MVH-hoz január 31-ig lehet 
elsı körben benyújtani a kifizetési kérelmet, melyhez kifizetett számlát kell csatolni. A Tisza-
menti LEADER Közhasznú Egyesületnek nincs pénze, így nem tudja kifizetni a számlát, csak 
ha hitelt vesz fel. A hitelhez pedig fedezet kell. Az érintett épület nem ajánlható fel 
fedezetnek, mert a magyar állam tulajdona, ezért mi felajánljuk az Egyesület részére az ún. új 
iskola épületet (285 hrsz.). Az IKSZT épület tulajdonjogának rendezését kértük már korábbi 
években, de sajnos ez a mai napig nem történt meg. Szerinte ez egy gesztus értékő felajánlás, 
mivel az épület értéke nincs 44.300.000,- Ft. Továbbá készfizetı kezes is kell, aki a kivitelezı 
lesz. Javasolja, hogy ezt a lehetıséget adjuk meg a Tisza-menti LEADER Közhasznú 
Egyesületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
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1/2012.(I.13.) sz. önkormányzati határozat 
Kötelezettség vállalás a Kuncsorba, Dózsa Gy. út 36. szám (285 hrsz.) alatti ingatlan 
fedezetként való felajánlására 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát 
képezı 285 hrsz-ú Kuncsorba, Dózsa Gy. út 36. szám alatti ingatlanra a Tisza-menti 
LEADER Közhasznú Egyesület által felveendı maximum 44.300.000,-Ft összegő hitel 
felvételéhez jelzálogjogot jegyezzenek be az alábbi feltételekkel: 
 

1. A jelzálogjoghoz akkor lehet hozzájárulni, ha a Vállalkozó készfizetı kezességet 
vállal a pénzintézet felé. 

2. Ha bármely oknál fogja a bejegyzett jelzálogjog érvényesítése megtörténik, a 2011. 
március 4-én a Tisza-menti LEADER-el a Kuncsorba 285 hrsz-ú ingatlanra megkötött 
megállapodás alapján rögzítendı tulajdoni hányadoknál Kuncsorba Község 
Önkormányzata javára veszik figyelembe a jelzálogjog érvényesítésébıl keletkezett 
terhet. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a Tisza-menti LEADER-rel kötendı megállapodás és a 
jelzálogjog alapításáról szóló okirat aláírására. 

 
Errıl értesülnek: 
 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Papp Antal jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 
6. I r a t t á r 

 
Rédai János: bejelenti, hogy a következı soros ülés 2012. február 16-án lesz. Megköszöni a 
megjelenést, az ülést 9 órakor bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


