
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i  
              rendkívüli  n y í l t ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme  
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai  

Erzsébet képviselık 
 
  Dr. Ondok László aljegyzı 
  Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetı 
  Fehér Petra osztályvezetı helyettes 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt, Angyalné 
Gyetvai Andrea osztályvezetıt és Fehér Petra osztályvezetı helyettest. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. Szeremi Krisztián jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni 
az ülésen. 
 
Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. 
 
A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Kuncsorba község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl szóló  
1/2012.(II.17.) Ök. sz. rendelet 1. sz. módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: bizottsági ülésen az Osztályvezetı Asszony elmondta, hogy miért kell ezt a 
módosítást most megtennünk, az új szabályok szerint a félévi beszámoló elıtti  ülésen kell 
elfogadni a módosítást. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi rendeletet hozza: 
 

KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

7/2012.(VII.31.) sz. rendelete 
 

A Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II.17.) 
önkormányzati rendeletének 1. sz. módosításáról 

 
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV törvény (továbbiakban: Áht) 23 §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
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önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 1. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésének a) és 
d) pontjában, valamint a 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselı-
testület Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
1. § Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének és kötelezı 

elıirányzatainak megállapításáról szóló 1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. §-ának (2) bekezdése a következık 
szerint módosul: 

 
„a) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 
 

80.058 E Ft Költségvetési bevétellel 
88.304 E Ft Költségvetési kiadással 
8.246 E Ft 
7.048 E Ft 
1.198 E Ft 

Költségvetési hiánnyal 
ezen belül mőködési hiány 
ezen belül felhalmozási hiány 

 állapítja meg. 
b) A Képviselı-testület a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 

   6.057 eFt finanszírozási bevétellel, 
   2.109 eFt finanszírozási kiadással 
   3.248 eFt finanszírozási hiánnyal állapítja meg.” 

 
 
2. § (1) A Költségvetési rendelet 2012. évi bevételeit és kiadásit tartalmazó 1. sz. 

melléklete ezen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. 
 

(2) A Költségvetési rendelet 2012. évi mőködési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. 
sz. melléklete ezen rendelet 2.1. sz. melléklete szerint módosul. 

 
(3) A Költségvetési rendelet 2012. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó 

2.2. sz. melléklete ezen rendelet 2.2. sz. melléklete szerint módosul. 
 

(4) A Költségvetési rendelet 2012. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó 6. sz. 
melléklete ezen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul. 

 
(5) A Költségvetési rendelet felújítási kiadásokat tartalmazó 7. sz. melléklete ezen 

rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul. 
 
 

(6) A Költségvetési rendelet a Kuncsorba Község Önkormányzat 2012. évi bevételeit 
és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklete ezen rendelet 5. sz. melléklete szerint 
módosul. 

 
3. § E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatálybalépését követı 

napon hatályát veszíti. 
 
Kuncsorba, 2012. július 30. 
 
 /: Rédai János :/       /: Dr. Tombácz Ferenc :/ 
   polgármester            jegyzı 
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B E V É T E L E K   

1. sz. táblázat      

Sor- 
szám 

Jogcím 
2012. évi 
eredeti 

elıirányzat 

Pénzmarad-
vány 

2012. 
évi 1. 

sz. 
mód. 

Eredeti, 
ill. mód. 

ei. 
 

1 2 3 4 5 6  

1. 
I. Önkormányzat mőködési bevételei 
(2+3+4) 

32 962  896 33 858  

2. 
I/1. Önkormányzat sajátos mőködési 
bevételei (2.1+…+2.6) 

30 912  565 31 477  

2.1. Helyi adók 6 300   6 300  

 magánszemélyek kommunális adója 3 200   3 200  

 építményadó      

 iparőzési adó 3 100   3 100  

2.2. Illetékek      

2.3. Átengedett központi adók 23 697   23 697  

 gépjármőadó 2 100   2 100  

 szja helyben maradó része 2 223   2 223  

 szja jövedelemkülönbség mérséklése 19 374   19 374  

2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 150   150  

2.5. Egyéb sajátos bevételek 765  565 1 330  

2.6. 
Egyéb fizetési kötelezettségbıl 
származó bevételek 

     

3. 
I/2. Intézményi mőködési bevételek 
(3.1.+…+3.9.) 

2 050  331 2 381  

3.1. Áru- és készletértékesítés      

3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke      

3.3. Bérleti díj 150   150  

3.4. Intézményi ellátási díjak      

3.5. Alkalmazottak térítése      

3.6. Általános forgalmi adó bevétel 400  135 535  

3.7. 
Mőködési célú hozam- és 
kamatbevételek 

  4 4  

3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 950   950  

3.9. Továbbszámlázott szolgáltatás 550  192 742  

4.  II. Közhatalmi bevételek      

5. 
III. Támogatások, kiegészítések 
(5.1+…+5.8.) 

33 077  475 33 552  

5.1. Normatív hozzájárulások 12 034   12 034  

5.2. 
Felhasználási kötöttséggel járó 
normatív támogatás 

     

5.3. Központosított elıirányzatok   475 475  

5.4. 
Kiegészítı támogatás (szociális 
feladatokhoz) 

21 043   21 043  
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5.5. 
Fernntartott illetve támogatott elıadó-
mővészeti szervek támogatása 

     

5.6. Címzett és céltámogatások      

5.7. 
Megyei önkormányzatok mőködésének 
támogatása 

     

5.8. Egyéb támogatás      

6. 
IV. Támogatásértékő bevételek 
(6.1+6.2) 

4 298  8 025 12 323  

6.1. 
Mőködési célú támogatásértékő bevétel 
(6.1.1.+…+6.1.5.) 

4 298  4 595 8 893  

6.1.1. 
Társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjából átvett pénzeszköz 

1 070   1 070  

6.1.2. 
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól 
átvett pénzeszköz 

1 473   1 473  

6.1.3. 
Többcélú kistérségi társulástól, jogi 
személyiségő társulástól átvett 
pénzeszköz 

     

6.1.4. EU támogatás      

6.1.5. 
Egyéb mőködési célú támogatásértékő 
bevétel 

1 755  4 595 6 350  

6.2. 
Felhalmozási célú támogatásértékő 
bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) 

  3 430 3 430  

6.2.1. 
Társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjából átvett pénzeszköz 

     

6.2.2. 
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól 
átvett pénzeszköz 

     

6.2.3. 
Többcélú kistérségi társulástól, jogi 
személyiségő társulástól átvett 
pénzeszköz 

     

6.2.4. EU támogatás      

6.2.5. 
Egyéb felhalmozási célú 
támogatásértékő bevétel 

  3 430 3 430  

7.  
V. Felhalmozási célú bevételek 
(7.1+…+7.3) 

     

7.1. 
Tárgyi eszközök és immateriális javak 
értékesítése (vagyonhasznosítás) 

     

7.2. 
Önkormányzat sajátos felhalmozási és 
tıkebevételei 

     

7.3. 
Pénzügyi befektetésekbıl származó 
bevétel 

     

8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 150  175 325  

8.1. 
Mőködési célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívülrıl 

150  175 325  

8.2. 
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel 
államháztartáson kívülrıl 

     

9.  
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott 
kölcsön) visszatérülése 

     

10. 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: (2+…+9) 

70 487  9 571 80 058  
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11. 
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási 
tevékenység maradványa 
(11.1.+11.2.) 

7 783 -3 485  4 298  

11.1. 
Elızı évek mőködési célú 
pénzmaradványa, vállalkozási 
maradványa 

2 063 -2 063    

11.2. 
Elızı évek felhalmozási célú 
pénzmaradványa, vállalkozási 
maradványa 

5 720 -1 422  4 298  

12. 
IX. Finanszírozási célú pénzügyi 
mőveletek bevételei (12.1+12.2.) 

6 057   6 057  

12.1. 
Mőködési célú pénzügyi mőveletek 
bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) 

6 057   6 057  

12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése      

12.1.2. Hitelek felvétele 6 057   6 057  

12.1.3. 
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön 
visszatérülése 

     

12.1.4. 
Forgatási célú belföldi, külföldi 
értékpapírok kibocsátása, értékesítése 

     

12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel      

12.1.6. 
Egyéb mőködési, finanszírozási célú 
bevétel 

     

12.2. 
Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek 
bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) 

     

12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése      

12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele      

12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele      

12.2.4. 
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön 
visszatérülése 

     

12.2.5. 
Befektetési célú belföldi, külföldi 
értékpapírok kibocsátása, értékesítése 

     

12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel      

12.2.7. 
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú 
bevétel 

     

13. 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 
(10+11+12) 

84 327 -3 485 9 571 90 413  

     
       

K I A D Á S O K      
2. sz. táblázat      

1. 
I. M őködési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 

76 398 -2 063 6 141 80 476  

1.1. Személyi juttatások 8 415  3 701 12 116  

1.2. 
Munkaadókat terhelı járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

2 742 -985 500 2 257  

1.3. Dologi kiadások 17 413 -1 078 1 940 18 275  

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      

1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 47 828   47 828  
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1.6. 
- az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott 
támogatások 

     

1.7. 
- Szociális, rászorultság jellegő 
ellátások 

26 495   26 495  

1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás      

1.9. 
- Mőködési célú pénzeszköz átadás 
államháztartáson kívülre 

879   879  

1.10. 
- Mőködési célú támogatásértékő 
kiadás 

20 454   20 454  

1.11. 
- Garancia és kezességvállalásból 
származó kifizetés 

     

1.12. - Kamatkiadások      

1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások      

2. 
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1+…+2.7) 

5 820 -1 422 3 430 7 828  

2.1. Beruházási kiadások 5 720 -1 422 3 430 7 728  

2.2. Felújítások      

2.3. Lakástámogatás      

2.4. Lakásépítés      

2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, 
projektek kiadásai 

     

2.6. 

EU-s forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, 
projektek önkormányzati 
hozzájárulásának kiadásai 

     

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 100   100  

2.8. 
- a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú 
pénzmaradvány átadás 

     

2.9. 
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

     

2.10. - Felhalmozási célú kamatkiadás 100   100  

2.11. 
- Felhalmozási célú támogatásértékő 
kiadás 

     

2.12. - Pénzügyi befektetések kiadásai      

3. 
III. Kölcsön (munkavállalónak adott 
kölcsön) 

     

4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)      

4.1. Általános tartalék      

4.2. Céltartalék      

5. 
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (1+2+3+4) 

82 218 -3 485 9 571 88 304  

6. 
VI. Finanszírozási célú pénzügyi 
mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) 

2 109   2 109  

6.1. 
Mőködési célú pénzügyi mőveletek 
kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) 

     

6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása      

6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése      
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6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése      

6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése      

6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön      

6.1.6. 
Forgatási célú belföldi, külföldi 
értékpapírok vásárlása 

     

6.1.7. Betét elhelyezése      

6.1.8. Egyéb      

6.2. 
Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek 
kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 

2 109   2 109  

6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása      

6.2.2. Hitelek törlesztése      

6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése      

6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 109   2 109  

6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön      

6.2.6. 
Befektetési célú belföldi, külföldi 
értékpapírok vásárlása 

     

6.2.7. Betét elhelyezése      

6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai      

7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 84 327 -3 485 9 571 90 413  

     
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

EGYENLEGE  
    

3. sz. táblázat      

1 
Költségvetési hiány, többlet ( 
költségvetési bevételek 10. sor - 
költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 

-11 731 3 485  -8 246  

       

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK EGYENLEGE  

    

4. sz. táblázat      

1. 
Finanszírozási célú pénzügyi 
mőveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- 

3 948 0 0 3 948  

1.1. 
Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek 
bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. 
sor) 

6 057 0 0 6 057  

1.1.1. 
1.1-bıl: Mőködési célú pénzügyi 
mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 
12.1. sor) 

6 057 0 0 6 057  

1.1.2. 
Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek 
bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 

0 0 0 0  

1.2. 
Finanszírozási célú pénzügyi mőv. 
kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. 
sor) 

2 109 0 0 2 109  

1.2.1. 
1.2-bıl: Mőködési célú pénzügyi 
mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. 
táblázat 6.1. sor) 

0 0 0 0  

1.2.2. 
Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek 
kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 

2 109 0 0 2 109  
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I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 
 

       
Ezer 

forintban 
!  

    

Bevételek Kiadások  

Sor- 
szám Megnevezés 

2012. 
évi 

eredeti 
ei. 

Pénz-
marad-
vány 

2012. 
1. sz. 
mód. 

Er. ill. 
mód. 

ei. 
Megnevezés 

2012. évi 
eredeti 

ei. 

Pénz-
marad-
vány 

2012. 
1. sz. 
mód. 

Er. ill. 
mód. 

ei. 
 

1 2 3. 3 4 4. 5 6 5. 7 8  

1. 
Önkormányzatok 
sajátos mőködési 
bevételei 

27 712  565 28 277 
Személyi 
juttatások 

8 415  3 701 12 116  

2. 
Intézményi 
mőködési 
bevételek 

2 050  331 2 381 
Munkaadókat 
terhelı járulék 

2 742 -985 500 2 257  

3. 
Közhatalmi 
bevételek 

    
Dologi 
kiadások 

17 413 -1 078 1 940 18 275  

4. 
Támogatások, 
kiegészítések 

33 077  475 33 552 
Ellátottak 
pénzbeli 
juttatása 

     

5. 
Támogatásértékő 
bevételek 

4 298  4 595 8 893 
Egyéb 
mőködési célú 
kiadások 

47 828   47 828  

6. EU támogatás     Tartalékok      

7. 
Mőködési célú 
pénzeszközátvétel 

150  175 325       

8. 

Mőködési célú 
kölcsön 
visszatérítése, 
igénybevétele 

          

9. 
Költségvetési 
bevételek 
összesen: 

67 287  6 141 73 428 
Költségvetési 
kiadások 
összesen: 

76 398 -2 063 6 141 80 476  

10. 
Elızı évi mők. 
célú pénzm. 
igénybev. 

2 063 -2 063   
Értékpapír 
vásárlása, 
visszavásárlása 

     

11. 
Elızı évi váll. 
maradv. 
igénybev. 

    
Likviditási 
hitelek 
törlesztése 

     

12. 
Értékpapír 
kibocsátása, 
értékesítése 

    
Rövid lejáratú 
hitelek 
tölresztése 

     

13. Hitelek felvétele 6 057   6 057 
Hosszú 
lejáratú hitelek 
törlesztése 

     

14. 
Kapott kölcsön, 
nyújtott kölcsön 
visszatér. 

    
Kölcsön 
törlesztése, 
adott kölcsön 

     

15. 
Forgatási célú 
belf., külf. 
értékpapírok 

    
Befektetési 
célú belf., külf. 
értékpapírok 
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kibocsátása, 
értékesítése 

vásárlása 

16. 
Betét 
visszavonásából 
származó bevétel 

    

Forgatási célú 
belföldi, 
külföldi 
értékpapírok 
vásárlása 

     

17. 
Egyéb mőködési 
finanszírozási 
célú bevétel 

    
Betét 
elhelyezése 

     

18.      Egyéb       

19. 
Finanszírozási 
célú bevételek 
(16+…+24) 

6 057   6 057 
Finanszírozási 
célú kiadások 
(14+…+24) 

     

20. 
BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 
(13+14+15+25) 

75 407 -2 063 6 141 79 485 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 
(13+25) 

76 398 -2 063 6 141 80 476  

21. Költségvetési 
hiány: 

9 111 ---- ---- 7 048 
Költségvetési 
többlet: 

---- 2 063 ---- ----  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 
 

       Ezer 
forintban ! 

    

Bevételek Kiadások  
Sor- 
szám Megnevezés 

2012. évi 
eredeti ei. 

Pénz-
marad-
vány 

2012. 1. 
sz. mód. 

Er. ill. 
mód. ei. Megnevezés 

2012. évi 
eredeti ei. 

Pénz-
marad-
vány 

2012. 1. 
sz. mód. 

Er. ill. 
mód. ei. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. 
Tárgyi eszközök, 
immat.j.értékesítése 

    Beruházási kiadások 5 720 -1 422 3 430 7 728  

2. 
Önk.sajátos felhalmozási és 
tıkebevételei 

    Felújítások      

3. Magánszemélyek kommunális adója 3 200   3 200 Lakástámogatás      

4. Építményadó     Lakásépítés      

5. Címzett és céltámogatások     
EU-s forrásból finansz. 
támogatással megv. progr., 
projektek kiadásai 

     

6. Egyéb központi támogatás     
EU-s forrásból finansz., 
önkormányzati 
hozzájáurlásának kiadásai 

     

7. 
Központosított elıirányzatokból 
támogatás 

    
Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 

100   100  

8. Támogatásértékő bevételek   3 430 3 430 
Kölcsön (munkavállalónak 
adott kölcsön) 

     

9. 
Átvett pénzeszk.államháztartáson 
kívülrıl 

    Tartalék      

10. 
Kölcsön (munkavállalónak adott 
kölcsön) visszatérülése 

          

11. 
Pénzügyi befektetésekbıl származó 
bevétel 

          

12. EU-s támogatásból származó forrás           
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13. Költségvetési bevételek összesen: 3 200  3 430 6 630 
Költségvetési kiadások 
összesen: 

5 820 -1 422 3 430 7 828  

14. Elızı évi felh. célú pénzm. 
igénybev. 

5 720 -1 422  4 298 
Értékpapír vásárlása, 
visszavásárlása 

     

15. Értékpapír kibocsátása, értékesítése     Hitelek törlesztése      

16. Rövid lejáratú hitelek felvétele     
Rövid lejáratú hitelek 
törlesztése 

     

17. Hosszú lejáratú hitelek felvétele     
Hosszú lejáratú hitelek 
törlesztése 

2 109   2 109  

18. 
Kapott nyújtott kölcsön 
visszatérülése 

    
Kölcsön törlesztése, adott 
kölcsön 

     

19. 
Befektetési célú belföldi, külföldi 
értékpapírok kibocsátása, érték. 

    
Befektetési célú belföldi, 
külföldi értékpapírok vásárlása 

     

20. 
Betét visszavonásából származó 
bevétel 

    Betét elhelyezése      

21. 
Egyéb felhalmozási finansz. célú 
bevétel 

    Egyéb hitel, kölcsön kiadásai      

22. Finansírozási célú bev. 
(13+…+21) 

    Finansírozási célú kiad. 
(12+...+21) 

2 109   2 109  

23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 
(11+12+22) 8 920 -1 422 3 430 10 928 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 
(11+22) 7 929 -1 422 3 430 9 937  

24. Költségvetési hiány: 2 620 ---- ---- 1 198 Költségvetési többlet: ---- 1 422 ---- ----  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2012 évi 
tervezett 
felhalmozási 
kiadások 

        

         

Sor-szám Megnevezés 2012. évi tervezett összegek (eFt)  

  Eredeti, 
ill. mód.ei. 

Pénz-
marad-
vány 

2012. 1. 
sz. 

mód. 

hitel és 
átvett 
pénz-
eszköz 

támoga-
tás 

Összesen  

1. Deák Ferenc út útépítés 5 720 -1 422    4 298  

2. Főkasza vásárlás   430   430  

3. Traktor vásárlás   1 600   1 600  

4. Árokásógép vásárlás   1 400   1 400  

5.       0  

I.  
Felhalm. feladatok 
kötelezettségvállalással 
össz.: 

5 720 -1 422 3 430 0 0 7 728  

 
2012. évi 
tervezett 
felújítási 
feladatok 
és igények 

        

         

Sorszám Megnevezés 
Eredeti, ill. 

mód.ei. 

Pénz-
marad-
vány 

2012. 1. 
sz. mód. 

hitel és átvett 
pénz-eszköz 

támoga-
tás 

Összesen  

1.       0  

2.       0  

3.       0  

4.       0  

5.       0  

 
Felújítási 
kiadások 
összesen 

0 0 0 0 0 0  
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5. melléklet a 
……/2012. 

(….) 
önkormányzati 

rendelethez 

   

megnevezése Önkormányzat 
2012. évi 
eredeti 

elıirányzat 

Pénzmarad-
vány 

2012. 
évi 1. 

sz. 
mód. 

Eredeti, 
ill. mód. 

ei. 

Feladat megnevezése  Kucsorba Község 
Önkormányzata 

    

   Ezer forintban 
!  

   

Száma 
Elıirányzat-csoport, 
kiemelt elıirányzat 

megnevezése 
Elıirányzat    

1 2 3 4 5 6 7 

  Bevételek     

1.  I. Önkormányzatok 
mőködési bevételei 

32 988  896 33 884 

2.  
I/1. Önkormányzatok 
sajátos mőködési bevételei 
(2.1.+…+.2.6.) 

30 912  565 31 477 

 2.1. Helyi adók 6 300   6 300 

 2.2. Illetékek     

 2.3. Átengedett központi adók 23 697   23 697 

 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 150   150 

 2.5. Egyéb sajátos bevételek 765  565 1 330 

 2.6. 
Egyéb fizetési 
kötelezettségbıl származó 
bevételek 

    

3.  I/2. Intézményi mőködési 
bevételek (3.1.+…+3.9.) 2 050  331 2 381 

 3.1. Áru- és készletértékesítés     

 3.2. 
Nyújtott szolgáltatások 
ellenértéke 

    

 3.3. Bérleti díj 150   150 

 3.4. Intézményi ellátási díjak     

 3.5. Alkalmazottak térítése     

 3.6. 
Általános forgalmi adó 
bevétel 

400  135 535 

 3.7. 
Mőködési célú hozam- és 
kamatbevételek 

  4 4 

 3.8. 
Egyéb mőködési célú 
bevétel 

950   950 
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 3.9. 
Továbbszámlázott 
szolgáltatások 

550  192 742 

4.  II. Közhatalmi bevételek     

5.  
III. Támogatások, 
kiegészítések 
(5.1.+…+5.8.) 

33 077  475 33 552 

 5.1. Normatív hozzájárulások 12 034   12 034 

 5.2. 
Felhasználási kötöttséggel 
járó normatív támogatás 

    

 5.3. 
Központosított 
elıirányzatok 

  475 475 

 5.4. 
Kiegészítı támogatás 
(egyes szociális 
feladatokhoz) 

21 043   21 043 

 5.5. 

Fenntartott, illetve 
támogatott elıadó-
mővészeti szervezetek 
támogatása 

    

 5.6. Címzett és céltámogatások     

 5.7. 
Megyei önkormányzatok 
mőködésének támogatása 

    

 5.8. 
Egyéb támogatás, 
kiegészítés, intézményi 
önkormányzati tám. 

    

6.  IV. Támogatásértékő 
bevételek (6.1+6.2) 

4 298  8 025 12 323 

 6.1. 
Mőködési célú 
támogatásértékő bevétel 
(6.1.1.+…+6.1.5.) 

4 298  4 595 8 893 

 6.1.1. 
Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjából átvett 
pénzeszköz 

1 070   1 070 

 6.1.2. 
Helyi, nemzetiségi 
önkormányzattól átvett 
pénzeszköz 

1 473   1 473 

 6.1.3. 
Többcélú kist. társulástól, 
jogi szem. társulástól átvett 
pénzeszköz 

    

 6.1.4. EU támogatás     

 6.1.5. 
Egyéb mőködési célú 
támogatásértékő bevétel 

1 755  4 595 6 350 

 6.2. 
Felhalmozási célú 
támogatásértékő bevétel 
(6.2.1.+…+6.2.5.) 

  3 430 3 430 

 6.2.1. 
Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjából átvett 
pénzeszköz 

    

 6.2.2. Helyi, nemzetiségi     
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önkormányzattól átvett 
pénzeszköz 

 6.2.3. 

Többcélú kistérségi 
társulástól, jogi 
személyiségő társulástól 
átvett pénzeszköz 

    

 6.2.4. EU támogatás     

 6.2.5. 
Egyéb felhalmozási célú 
támogatásértékő bevétel 

  3 430 3 430 

7.  V. Felhalmozási célú 
bevételek (7.1.+…+.7.3.) 

    

 7.1. 

Tárgyi eszközök és 
immateriális javak 
értékesítése 
(vagyonhasznosítás) 

    

 7.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási 
és tıkebevételei     

 7.3. 
Pénzügyi befektetésekbıl 
származó bevétel 

    

8.  VI. Átvett pénzeszközök 
(8.1.+8.2.) 

150  175 325 

 8.1. 
Mőködési célú pénzeszköz 
átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

150  175 325 

 8.2. 
Felhalmozási célú 
pénzeszk. átvétel 
államháztartáson kívülrıl 

    

9.  
VII. Kölcsön 
(munkavállalónak adott 
kölcsön visszatérülése) 

    

10.  
KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 
(2+3+4+5+6+7+8+9) 

70 487  9 571 80 058 

11.  
VIII. Pénzmaradvány, 
vállalk. tev. maradványa 
(11.1.+11.2.) 

7 783 -3 485  4 298 

 11.1. 
Elızı évek mőködési célú 
pénzmaradványa, 
vállalkozási maradványa 

2 063 -2 063   

 11.2. 
Elızı évek felhalmozási 
célú pénzmaradványa, 
vállalkozási maradványa 

5 720 -1 422  4 298 

12.  
IX. Finanszírozási célú 
pénzügyi mőv. bevételei 
(12.1.+.12.2.) 

6 057   6 057 

 12.1. 
Mőködési célú pénzügyi 
mőveletek bevételei 

6 057   6 057 

 12.2. 
Felhalmozási célú pénzügyi 
mőveletek bevételei 

    

13.  BEVÉTELEK 84 327 -3 485 9 571 90 413 



 16 

ÖSSZESEN (10+11+12) 

       

       

  Kiadások     

1.  I. M őködési költségvetés 
kiadásai (1.1+…+1.5.) 

76 398 -2 063 6 141 80 476 

 1.1. Személyi juttatások 8 415  3 701 12 116 

 1.2. 
Munkaadókat terhelı 
járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

2 742 -985 500 2 257 

 1.3. Dologi kiadások 17 413 -1 078 1 940 18 275 

 1.4. 
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

    

 1.5 
Egyéb mőködési célú 
kiadások 

47 828   47 828 

 1.6. 
- az 1.5-bıl: - Lakosságnak 
juttatott támogatások 

    

 1.7. 
- Szociális, rászorultság 
jellegő ellátások 

26 495   26 495 

 1.8. 
- Mőködési célú 
pénzmaradvány átadás 

    

 1.9. 
- Mőködési célú 
pénzeszköz átadás 
államháztartáson kívülre 

879   879 

 1.10. 
- Mőködési célú 
támogatásértékő kiadás 

20 454   20 454 

 1.11. 
- Garancia és 
kezességvállalásból 
származó kifizetés 

    

 1.12. - Kamatkiadások     

 1.13. 
- Pénzforgalom nélküli 
kiadások 

    

2.  
II. Felhalmozási 
költségvetés kiadásai 
(2.1+…+2.7) 

5 820 -1 422 3 430 7 828 

 2.1. Beruházási kiadások 5 720 -1 422 3 430 7 728 

 2.2. Felújítások     

 2.3. Lakástámogatás     

 2.4. Lakásépítés     

 2.5. 

EU-s forrásból 
finanszírozott támogatással 
megvalósuló programok, 
projektek kiadásai 
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 2.6. 

EU-s forrásból finansz. 
támogatással megv. pr., 
projektek önk. 
hozzájárulásának kiadásai 

    

 2.7. 
Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 

100   100 

 2.8. 
- a 2.7-bıl: - Felhalmozási 
célú pénzmaradvány átadás 

    

 2.9. 
- Felhalmozási célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre 

    

 2.10. 
- Felhalmozási célú 
kamatkiadás 

100   100 

 2.11. 
- Felhalmozási célú 
támogatásértékő kiadás 

    

 2.12. 
- Pénzügyi befektetések 
kiadásai 

    

3.  
III. Kölcsön 
(munkavállalónak adott 
kölcsön) 

    

4.  IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)     

 4.1. Általános tartalék     

 4.2. Céltartalék     

5.  V. Költségvetési szervek 
finanszírozása 

    

6.  
KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
(1+2+3+4+5) 

82 218 -3 485 9 571 88 304 

7.  
VI. Finanszírozási célú 
pénzügyi mőveletek 
kiadásai (7.1+7.2.) 

2 109   2 109 

 7.1 
Mőködési célú pénzügyi 
mőveletek kiadásai 

    

 7.2. 
Felhalmozási célú pénzügyi 
mőveletek kiadásai 

2 109   2 109 

8.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 
(6+7) 

84 327 -3 485 9 571 90 413 

       

Éves engedélyezett 
létszám elıirányzat 
(fı) 

  2   2 

Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fı) 

  4   4 
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II. Napirend:  
 
Elıterjesztés Kuncsorba Község Építészeti örökségének helyi védelmére  
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a 2. számú melléklet 3-4 pontjának 
törlésével együtt fogadta el. 
 
Dr. Ondok László: a rendelet-tervezet az épített örökség helyi védelembe vétel szabályozását 
tartalmazza és három mellékletben felsorolja azokat az építményeket, mőalkotásokat, amelyek 
helyi védelembe részesülnek. A bizottságnak módosító indítványa volt, amennyiben a testület 
is elfogadja, olyan építmények fognak helyi védelem alá kerülni, amelyek nem magánszemély 
tulajdonát képezik. Egyrészt ezzel egy jogszabályi kötelezettségének is eleget tesz a testület, 
másrészt megteremti annak a lehetıségét, hogy még jobban tudjon figyelni a védendı 
építményeire, esetlegesen erre irányuló pályázati forrásokat is könnyebb lesz megszerezni 
ilyen rendelet birtokában. 
 
Rédai János: ez azért is lesz jó, mert bizonyos pályázatoknál elı van írva, hogy helyi 
védelem alá helyezett épületek elınyt élveznek. Ez onnan indult, hogy egy hónappal ezelıtt 
megkereste a mezıtúri Polgármesteri Hivatal Fıépítésze, hogy van-e nekünk ilyen 
rendeletünk. İ szívesen elkészíti, a Református Egyházzal jó kapcsolatot ápol és a kuncsorbai 
templomra is ráférne egy felújítás. Ha lesz pályázati lehetıség e rendelet, birtokában tudnánk 
pályázni. A bizottság módosító indítványát jónak tartja, hiszen az Argyelán majorban lévı 
épületek magántulajdonban vannak. 
 
Bana Lajosné: nem ártott volna, ha a korábbi testület élt volna ezzel a lehetıséggel. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a bizottság módosító indítványát, mely szerint a 2. számú 
mellékletbıl kerüljön ki a 3 és 4 pont. A szavazás eredménye 4 igen. 
 
Szavazásra bocsátja a módosítással együtt a rendelet tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 
képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

KUNCSORBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

8/2012.(VII.31.) sz. rendelete 

Kuncsorba Község építészeti örökségének helyi védelmérıl 

 

Kuncsorba Község Önkormányzata a módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében, a módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § 
(3) bekezdésében, és a módosított 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében az alábbi rendeltet alkotja: 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 
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(1) E rendelet célja Kuncsorba Község (a továbbiakban: község) településképe, történelme, 
identitása szempontjából meghatározó épített értékek védelme, építészeti örökségének, 
arculatának megtartása, védett értékeinek fenntartása és jó karbantartottságának biztosítása.  

(2) E rendelet hatálya Kuncsorba közigazgatási területén az építészeti örökség mindazon 
elemére kiterjed, amely külön jogszabály alapján nem áll védelem alatt, és melyet Kuncsorba 
Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) épített környezetének értékeként 
védetté nyilvánít (a továbbiakban: helyi védelem). 

3) A község épített értékei – tulajdonformára való tekintet nélkül – a község kulturális, 
építészeti  kincsének részei, ezért fenntartásuk, méltó használatuk és bemutatásuk közérdek. 

(4) Helyi értékvédelem feladata a településkép védelme, az oltalmat érdemlı építészeti, 
építészettörténeti, régészeti, településtörténeti, kultúrtörténeti, mővészeti, ipartörténeti 
szempontból védelemre érdemes területek, épületegyüttesek, épületek, építészeti elemek, 
köztéri alkotások védelme, különösen azok: 

a./ felkutatása, számbavétele, forráskutatása, dokumentálása és a közvéleménnyel való 
megismertetése,  
b./ a védett értékek fennmaradásának, helyreállításának és karbantartásának, 
hasznosításának elısegítése, az értékek károsodásának megelızése, elhárítása, 

(5) Az (1) és a (4) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése és feladatok ellátása 
érdekében az Önkormányzat rendeletével a község épített értékeit védettség alá helyezheti. 
(6) A településfejlesztésben a településrendezési tervek elkészítésekor a helyi védelem 
követelményeit az épített környezet egészének alakítása és védelme, a mőemlékvédelem  
érdekében e rendelet célkitőzésével összhangban kell érvényesíteni.  
 

 
HELYI VÉDELEM TÁRGYA 

2. § 

(1) A helyi védelem kategóriái: 

1. Helyi területi védelem, melynek hatálya kiterjed: 
-a település karakterére (településkép elemei, formái, anyagai, színvilága és 
azok együttese), 
-olyan településrészre (térre, utcára, utcaszakaszra), ahol a község arculatát 
meghatározó építmények együttest alkotnak, 
-a helyileg védett építmény környezetére, 
-a hagyományoknak megfelelı, a történeti település hangulatát megırzı 
lakókörnyezet fenntartására 
(1. sz. melléklet). 

2. Helyi egyedi védelem, melynek hatálya kiterjed: 
-a 2. sz. mellékletben felsorolt építményekre, és a hozzájuk tartozó földrészlet 
egészére, 

      3.  Köztéri mőalkotások védelme, melynek hatálya kiterjed: 

-a 3. sz. mellékletben felsorolt mőalkotásokra, és a hozzájuk tartozó földrészlet 
egészére, 

melyek védelmét az 1. §-ban meghatározott célok és feladatok teljesítése érdekében az 
Önkormányzat elrendeli. 
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HELYI VÉDELEM IRÁNYÍTÁSA, SZERVEZÉSE 

3. § 

(1) A helyi védelem irányítását, szervezését a térségi-, községi fıépítész (továbbiakban 
fıépítész) végzi. A helyi védelmi munkához igényelni kell a helyi társadalmi és szakmai 
szervezetek, egyesületek és az érintett tulajdonosok (használók) közremőködı segítségét. 

(2) Az építészeti értékek helyi védelmével összefüggı hatósági feladatokat az I. fokú 
építésügyi hatóság látja el. 

(3) A védelemmel érintett területre, épületre, vagy építményre bármilyen építésügyi hatósági 
bejelentés tudomásulvétele, valamint építési, bontási, bıvítési illetve átalakítási, engedély 
iránti kérelem benyújtásakor  a fıépítész által kiadott támogató nyilatkozat csatolása javasolt.  

(4) A helyi területi védelem alá tartozó, a község olyan összefüggı részérıl, – annak területi 
határáról, követelményeirıl, szabályairól – amely jellegzetes településszerkezet és morfológia 
történelmi folyamatosságát képviseli, értékvizsgálat alapján, – figyelemmel e rendeletre is – 
helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kell rendelkezni. 

(5) A 2. sz. mellékletben fel nem sorolt helyi egyedi védelem alá tartozó építmények helyi 
védelem alá helyezését az e rendeletben meghatározott eljárással egyedileg kell lefolytatni.  

(6) A védett környezet a helyileg védett értékkel szomszédos azon ingatlanokra terjed ki, 
amelyek a védett érték érvényesülése érdekében megtartandók, ezek körét az egyedi védelmi 
eljárásban esetenként kell meghatározni. 

(7) E rendelet hatálya alá tartozó védett értékek esetében a fıépítész folyamatosan köteles 
vizsgálni, hogy melyek javasolhatók a mőemléki védettségre. A javaslat megtételérıl az 
Önkormányzat képviselı-testülete dönt. 

(8) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket mőemléki védettség alá helyeznek, a mőemléki 
védettség közzétételével egyidejőleg a helyi védettség megszőnik. 

(9) Ha egy védett érték mőemléki védettsége megszőnik, a fıépítész köteles megvizsgálni a 
helyi védettség alá helyezés lehetıségét. 

 

VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS ÉS ANNAK MEGSZÜNTETÉSE 

4. § 

(1) A helyi védettség alá helyezésrıl, illetve annak megszüntetésérıl az Önkormányzat 
Képviselı-testülete rendelettel, míg annak elutasításáról határozattal dönt, figyelemmel a 2. §-
ban felsorolt helyi védelmi kategóriákra. 

(2) A helyi védelem tárgyát képezı területi védelem, helyi egyedi védelem, köztéri 

mőalkotások  jegyzéke e rendelet 1.sz., 2.sz., 3. sz.- u mellékletei. 

(3) A helyi védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére hivatalból, vagy bármely 
szervezet, illetve állampolgár írásban benyújtott kezdeményezése alapján kerülhet sor.  A 
fıépítész a beérkezett javaslatról a beérkezéstıl számított 5 napon belül értesíti az érintett 
ingatlan valamennyi tulajdonosát, használóját.  

(4) A képviselı-testület döntése alapján a védetté nyilvánítást, illetve a védettség törlését a 

fıépítész írásban közli: 
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- a védelemmel, vagy törléssel érintett ingatlan valamennyi tulajdonosával, 
- a javaslattevıvel. 

(5) Helyi védettségre vonatkozó javaslatot tartalmazó településrendezési terv elfogadása 
(módosítása) egyben a helyi védettség alá helyezésre irányuló kezdeményezésnek minısül.  

(6) A helyi védetté nyílvánítás  benyújtható kezdeményezésnek tartalmaznia kell:  
-a védendı érték (pl.: épület, vagy építmény) helyének ingatlan-nyilvántartási 
azonosítására vonatkozó adatait (utca, házszám, helyrajzi szám, épület ill. telekrész 
megjelölését, tulajdonos), 
-a helyi védelemre javasolt érték megnevezését, leírását, ismertetését, a védelembevétel 
rövid indokolását,  
-amennyiben javaslattevı rendelkezésére áll, a védendı érték fellelhetı archív 
dokumentumait  
-a védendı terület esetében, annak pontos körülhatárolását tartalmazó adatokat,  
-a védendı érték fényképét,  
-valamint a kezdeményezı nevét, és címét.  

(7) A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos elızetes egyeztetést és eljárást a fıépítész 
folytatja le. 

(8) A védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését megelızıen értékvizsgálatot kell 
végezni a fıépítész és a védendı érték jellegétıl függıen, megfelelı szakirányú 
szakképesítéssel rendelkezı (mőemlékvédelmi, régészeti, urbanisztikai, stb.) szakértı 
bevonásával. 

A védendı érték jellegétıl függıen mőemlékvédelmi, régészeti, vagy képzı- és iparmővészeti 
lektorátusi (szükség szerint más) szakvéleményt kell beszerezni.  
A jegyzı jogosult meghatározni az elıkészítésbe bevonandó szakértık körét. 

(9) Az elıkészítés során a védelem alá helyezendı védett értékrıl részletes dokumentációt 
kell készíteni a 4. § (6) bekezdés szerinti tartalommal, amelyhez csatolni kell az értékvizsgálat 
során keletkezı szakvéleményeket. 

(10) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül észrevételt tehetnek. 

(11) A védetté nyilvánítást, vagy a védettség megszüntetését kezdeményezı elıterjesztésben 
ismertetni kell a megalapozó szakvéleményeket és csatolni kell a Pénzügyi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság állásfoglalását. 

(12) Helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhetı, ha a védettséget alátámasztó 
indokok már nem állnak fenn. 

(13) A védettséget megszüntetni akkor lehet, ha a lefolytatott értékvizsgálati eljárás ezt 
támasztja alá. 

(14) A hatósági nyilvántartásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A jegyzı 
kezdeményezi a helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése tényének ingatlan-
nyilvántartásba történı bejegyzését vagy törlését, amelyrıl az ingatlan tulajdonosát elızetesen 
írásban értesíteni kell. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 

A VÉDETT ÉRTÉKEK NYILVÁNTARTÁSA 

5. § 

(1) A helyi védelem alatt álló értékekrıl külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás 
tartalmazza a védelem alá helyezési, illetıleg megszüntetési eljárás során keletkezett 
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valamennyi iratot, valamint az elıterjesztést, és a védelmet elrendelı Önkormányzati 
rendeletet. 

(2) A nyilvántartásba bárki betekinthet, naprakész vezetésérıl a fıépítész gondoskodik.  

 

A VÉDETT ÉRTÉK MEGJELÖLÉSE 

6. § 

(1) A helyi védelem alatt álló értéket meg kell jelölni. A megjelölés táblával történik, melyen 
fel kell tüntetni a helyi védelem tényét és elrendelésének idıpontját.  

(2) A tábla elhelyezésérıl a jegyzı intézkedik az épület tulajdonosának elızetes értesítése 
mellett. A tábla fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik. A tulajdonos a tábla 
elhelyezését tőrni köteles. A tábla megırzése a tulajdonos feladata. 

(3) E rendelet 2. sz. mellékletében szereplı épületeknél a táblával történı megjelölést éves 
ütemezésben kell végrehajtani, a költségvetésben erre a célra biztosított alapból. 

(4) A táblával megjelölendı épületek körét a fıépítész javaslatára a Pénzügyi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság  határozza meg.  A táblák kihelyezésével kapcsolatos feladatokat a 
fıépítész koordinálja. 

 

AZ EGYEDI VÉDETT ÉRTÉKEK FENNTARTÁSA 

7. § 

(1) A helyi védelem alatt álló értéknek a védelem céljának megfelelı folyamatos 
karbantartásáról, rendeltetésének megfelelı használatáról, illetve fenntartásáról a tulajdonos 
köteles gondoskodni. Ezen kötelezettségei teljesítéséhez kérheti az önkormányzat 
támogatását. Ennek mértékét évenként a költségvetés készítésekor kell meghatározni. A 
támogatás oda odaítélésérıl a Képviselı- testület dönt. 

(2) A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotó elemére, 
és részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerő használathoz szükségesek-e, 
vagy sem.  

(3) A használat és a fenntartás a helyi védelem alá helyezett érték anyagi és eszmei értékét 
nem veszélyeztetheti.  

(4) A védelem alá vont területeket, épületeket, építményeket évente legalább egy alkalommal 

ellenırizni kell és szükség esetén intézkedéseket kell tenni a hiányosságok megszüntetésére. 

Az ellenırzést az I. fokú építésügyi hatóság végzi a fıépítész bevonásával. 

(5) Az ellenırzésrıl és az annak során tett megállapításokról jegyzıkönyvet kell felvenni, 

amelynek egy példányát az ügyfél részére a helyszínen át kell adni vagy az ellenırzést követı 

5 napon belül meg kell küldeni. 

(6) Az elvégzett feladatokról, az ellenırzés tapasztalatairól a képviselı-testületet a 
támogatások odaítélésekor tájékoztatni kell. 

(7) A pályázati úton elnyerhetı vissza nem térítendı támogatás pályázati feltételeit a 
Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság évenként határozza meg. 
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(8) Az elnyert támogatásról szerzıdést kell kötni. A szerzıdés tartalmazza a megítélt összeg 
folyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az elszámolás határidejét, az ellenırzés 
szabályait. 

8. § 

(1) Az Önkormányzat saját tulajdonát képezı helyi védelem alatt álló értékek fenntartásához, 
karbantartásához, felújításához szükséges anyagi fedezet megteremtése érdekében éves 
költségvetésében meghatározott keretösszeget biztosít. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti keretösszeg felhasználásáról a Pénzügyi, , Ügyrendi és Szociális 
Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.  

 

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME  

9. § 

(1) Azokon a területeken, amelyeket a településrendezési terv erre kijelöl, meg kell ırizni a 
község kialakult utca- és térszerkezetét, légtérarányait, jellegzetes építészeti hangulatát, 
melyeket érvényre kell juttatni a helyi építési szabályzatban is. 

(2) A településrendezési tervekben kell meghatározni, hogy a védett területeken milyen – 
elsıdlegesen az ott jellemzıen kialakult hagyományos megjelenéső – építı anyagok 
alkalmazhatók. 

(3) A jegyzı elrendelheti a védett területen, ill. annak egy összefüggı részén lévı valamennyi 
épület egyidejő kötelezı karbantartását, felújítását, homlokzatának javítását.  

(4) Védett területen meg kell ırizni az ott meglévı fasorokat, még fellelhetı utcabútorokat.  
A védett területeken – a szabályozási terv keretei között – nem építhetık, illetve nem 
helyezhetık el a település kialakult arculatát megbontó épületek, építmények, kerítések, 
utcaburkolatok, az egységes utcaképet megbontó, zavaró utcabútorok, közmő mőtárgyak, 
közmő felépítmények (trafóházak, lámpaoszlopok, lámpatestek) reklámok és reklámhordozók 
sem a közterületen, sem a közterületrıl látható magánterületen. 

 

VÉDETT ÉRTÉKEKRE VONATKOZÓ ÉPÍTÉSÜGYI EL İÍRÁSOK 

10. § 

(1) A helyi védelem alatt álló épületet, illetve építményt (vagy annak védett részét) csak a 
védelem feloldását követıen lehet elbontani. 

(2) A bontási engedélyben egyes épületrészek, vagy tartozékok megırzése, illetve azoknak a 
bontási helyen építendı új épületbe való beépítése, elhelyezése is elıírható az elbontandó 
épület 4. § (8) bekezdésének megfelelı értékvizsgálatot követıen. 

(3) Az e rendelet 2. számú mellékletében szereplı védett értékek felújítása esetén, 
amennyiben a 4. § (8) bekezdésének megfelelı értékvizsgálat rendelkezésre áll, az eredeti 
állapotot kell visszaállítani, illetve azt harmonikusan továbbfejleszteni. A védelemben 
részesített építmények korszerősíthetık, (bıvíthetık), átalakíthatók, részlegesen elbonthatóak, 
funkciójuk megváltozhat, ezzel azonban védettségre okot adó értékeik nem csökkenthetık.   

(4) A védelem alatt álló értékek megırzése érdekében - a hatályos építési jogszabályok keretei 
között - az elsı fokú építésügyi hatóság kötelezheti a tulajdonost (használót) a védett értéket 
éktelenítı idegen részek eltávolítására, melynek költségei, - amennyiben az idegen részek a 
védetté nyilvánítást követıen jöttek létre - a tulajdonost terhelik. 
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(5) A helyi védelem körébe tartozó épületeken, építményeken, épületrészeken külsı vagy 
belsı felújítási, átalakítási, bıvítési, bontási munkát, továbbá olyan beavatkozást, mely azok 
megjelenésére bármilyen hatással van, csak az I. fokú építési hatóság engedélyével, a 
fıépítész írásos nyilatkozata alapján lehet végezni. 

(6) Védett épület homlokzatán reklámhordozó elhelyezése az épület adottságaihoz igazodóan, 
a fıépítész elızetes véleményének figyelembevételével engedélyezhetı. 
 
(7) Védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben kell megırizni. A védett épületek 
tetıformája megtartandó. A tetı héjazata az eredetihez hasonló színő és mintázatú, korszerő 
építıanyaggal felváltható. 

(8) Törekedni kell a homlokzati nyílásrend és a nyílások osztásának megtartására. Ezek 
változtatása csak megfelelı tervezıi alátámasztással engedélyezhetı. A meglévı homlokzati 
tagozatok megtartandók vagy korábbi hiteles dokumentumok alapján eredeti formájukban 
visszaállítandók.  A homlokzat burkolata az eredeti állapotra, vagy annak hatását keltve, 
korszerő anyagok használatával cserélhetık. A homlokzat színezését az eredeti állapotnak 
megfelelıen kell meghatározni.  

(9) A védett épületeket úgy lehet bıvíteni, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, 
utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje. A bıvítésnek a védett épület 
formájával, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie. 

(10) A védett épületekben belsı átalakítási, korszerősítési, felújítási munkák végezhetık az 
eredeti szerkezet és a belsı értékek tiszteletben tartásával. 

(11) Védett utcakép estén a meglévı épületek átépítése, felújítása a szomszédos két-két épület 
paramétereinek (formavilág, anyaghasználat) figyelembe vételével lehetséges. A 
környezethez illeszthetıséget az építési engedélyezési tervdokumentációban fotókkal és 
homlokzati rajzzal igazolni kell. 

(12) Védett területen meg kell ırizni a terület jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, 
utcavonal vezetését (kisebb szabályozásokat megengedve), kerítéseit és kapuformáit, 
természeti értékeit az alábbiak szerint: 

a) Azoknál az épületeknél, ahol a mőszaki állapot megengedi, törekedni kell a korhő vagy 
ahhoz közeli helyreállításra. Abban az esetben, ha erre már nincs lehetıség, az új 
épület tömegével, megjelenésével igazodni kell a jellegzetes utcaszerkezet 
fenntartásához, a védett utcakép biztosításához. 

b) A tetıidomok valamint a tetıhéjalás kövessék a meglévı, kialakult állapotot, az újabb 
anyagok használata alkalmazkodjon a meglévıekhez. 

c) Új kémény-, tetıszellızı kialakításakor, a szerkezet felújításakor annak külsı 
megjelenése (méret, fedkı stb.) az eredetivel azonos lehet. 

d) Az utcai kerítések lehetıleg az eredetivel azonos méretőek, színőek és anyagúak 
legyenek. 

e) A homlokzati nyílászárók indokolt cseréjekor törekedni kell arra, hogy a kicserélt 
ablakokhoz hasonló osztású ablakok kerüljenek beépítésre. Egyesített szárnyú 
ablakokra ún. „rátett” lécezést kell elhelyezni, amely hasonló megjelenést biztosít. 

(13) Védett képzımővészeti alkotások, emlékmővek és emléktáblák az eredeti állapotoknak 
megfelelı formában, anyaghasználattal, a felállítási helyükön tartandók fenn. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

11. § 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Kuncsorba, 2012. július 30. 
 
 /: Rédai János :/       /: Dr. Tombácz Ferenc :/ 
               polgármester             jegyzı 

 1. számú melléklet 

HELYI TERÜLETI VÉDELEM 
 
 
1. Kilátásvédelem-  a külterület ÉNY- i részén, a Nagykunsági Fıcsatorna partjától É-ra esı  
                                területekre 
                             -  területi lehatárolását a rendezési terv TSZ-1 jelő szabályozási tervlapja   

   jelöli 
 

2. számú melléklet 

HELYI EGYEDI VÉDELEM 
 

Sorszám Védett épület megnevezése Címe Helyrajzi szám 

1.  Római Katolikus Templom Kuncsorba, Dózsa György u. 24. 196. 
2.  Református Templom Kuncsorba, Dózsa György u. 30. 176. 

 

3. számú melléklet 

VÉDETT KÖZTÉRI M ŐALKOTÁSOK 
 
1.  Hısi emlékmő    Kuncsorba, Dózsa György u. 30. hrsz. 176. 
 

2.  Harangláb a temetıben   Kuncsorba, Dózsa György u. 38. hrsz. 284. 
 

3.  Kı útikereszt a temetıben   Kuncsorba, Dózsa György u. 38. hrsz. 284. 
      

 
 
 
 
 
III. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Deák F. út építésére és mőszaki ellenır megbízására 
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Ács Gyuláné:  a bizottság az elıterjesztést javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
Rédai János: tavaly tervbe vettük, hogy az idén a Deák F. utat szilárd burkolattal szeretnénk 
ellátni, erre elkülönítettünk 5.720 eFt-ot. Sajnos pályázat belterületi útra nem lett kiírva. 
Találtunk egy megoldás, melyre kért egy mőszaki szakvéleményt. Abban leírta a szakértı, 
hogy gazdaságossági szempontból nem lenne célszerő az útalapot elbontani. Kerestünk egy 
vállalkozót, hogy ezzel a megoldással mennyibe kerülne az út aszfaltozása. A hidegaszfalt 
technológiával meg tudnánk csináltatni a betervezett összegbıl, illetve nem sokat kellene 
hozzá tenni. Az útpadkát és a szikkasztó árkot pedig a startmunka-program keretében a 
közmunkásokkal alakítanánk ki. Mivel ez a munka építési engedély köteles, azt módosítanunk 
kell. Felkértünk egy mérnököt, aki elvégezné a terv mőszaki tartalom módosítását, az 
engedély módosítás megkérését és a mőszaki ellenıri munkát 120.000,-Ft+ÁFA összegért. 
Heves megyében van már hidegaszfalt technológiával készült út, mely 7 éve készült, 
megnézte, az állapota nagyon jó és nem belterületi út, hanem két település között van, 
melynek a forgalma nagyobb. 
Nem tartozik közbeszerzés alá ez a beruházás, három árajánlatot kérünk. 
 
Dr. Ondok László: egy mondatot belehet írni, hogy a pályázó fenntartja magának azt a jogot, 
hogy érvényes pályáztatás esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást. Ezzel 
az esetleges problémákat ki lehet küszöbölni. 
 
Rédai János: van 7,5 millió forint folyószámlahitelünk, az adóbevételek szeptember 15-én 
érkeznek be, a folyószámlánkon kb 3-4 millió forint között van pénz. Úgy szeretnénk, hogy 
szeptember elején elkezdenénk a munkát és mire befolyna az adóbevétel, utána abból tudnánk 
kifizetni. 
 
Két határozati javaslatot tesz szavazásra, elsıként a mőszaki ellenıri munkára történı 
megbízást, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
41/2012.(VII.30.) sz. önkormányzati határozat 
Deák F. út építésére mőszaki ellenır megbízásáról 

 
1. Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Deák F. út építésére a 
      mőszaki ellenıri feladataival a FLIESEN-BAU 2000 Bt-t (Szolnok, Csóka út 7.)  
      bízza meg. Megbízási díja: 120.000,-Ft+ÁFA 

A megbízás az alábbi munkákra vonatkozik: 
- tervezett mőszaki tartalom módosítás átvezetése, építési engedély módosítása, 
- új, hidegaszfalt technológia mőszaki ellenırzése 
- szakértıi nyilatkozat készítése útalap vizsgálatáról 

 
2. Megbízza Rédai János polgármestert a megbízási szerzıdés megkötésére. 

 
Errıl értesül: 
1./ Képviselı-testület tagjai 
2./ Rédai János polgármester 
3./ Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
4./ Dr. Ondok László aljegyzı 
5./ FLIESEN-BAU 2000 Bt. Szolnok, Csóka út 7. 
6./ I r a t t á r 
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Rédai János: szavazásra bocsátja a Deák F. út építésére árajánlat kérést, melyrıl a jelenlévı 
4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
42/2012.(VII.30.) sz. önkormányzati határozat 
Deák F. út építésére árajánlat kérésérıl 

 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Deák F. út építésére három 
árajánlatot kér be. 

 
Errıl értesül: 
1./ Képviselı-testület tagjai 
2./ Rédai János polgármester 
3./ Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
4./ Dr. Ondok László aljegyzı 
5. I r a t t á r 
 
IV. Napirend:  
 
Egyéb bejelentések 
 
Rédai János: a bizottsági ülésen Ács Gyuláné jelezte, hogy a CONACT  Ügyvezetı Igazgató 
kérését, mely szerint újítsuk fel a világítást és a belsı meszelést végezzük el. Tárgyalt az 
Igazgató Úrral, kérte, hogy írásban tegye meg a kérését a képviselı-testület felé. Ez eddig 
nem történt meg, így nincs mirıl dönteni. Ezt levélben közölni fogja az Igazgató Úrral. A 
másik vállalkozó szerdán jön tárgyalni, meglátjuk milyen ajánlatot tesz. 
Bejelenti, hogy a jövı héten szabadságon lesz. 
Megköszöni a megjelenést, az ülést 15 óra 55 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 /: Rédai János :/     /: Dr. Tombácz Ferenc :/ 
    Polgármester              jegyzı 
 
 
 
 
 


