
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 28-i  
              rendes  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 
  Barta Józsefné szociális intézmény igazgatója 
  Ambrus Dénes iskolaigazgató 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Dr. Ondok László aljegyzıt és az 
intézményvezetıket 
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. 
 
A kiküldött napirendekhez még két pontot javasol felvenni. 
 
8./ Elıterjesztés a bérleti-üzemeltetési szerzıdés megkötésérıl 
    Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
    Szakelıadó:  Dr. Ondok László aljegyzı 
 
9./ Elıterjesztés Lapu Sándor Kuncsorba, Dózsa Gy. út 57. sz. alatti lakos telekvásárlási  
     kérelmére 
     Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
     Szakelıadó:  Dr. Ondok László aljegyzı 
 
10./ Egyéb bejelentések 
 
A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
 
I n t e r p e l l á c i ó k: 
 
Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye fel. 
 
Nem érkezett interpelláció. 
 
Polgármesteri tájékoztató: 
A két ülés között történt fontosabb eseményekrıl az alábbiakban tájékoztatja a képviselı-
testületet: 
 
- Június 8-án az óvoda gyermeknapi rendezvényén vett részt. 
- Június 15-én Törökszentmiklóson kistérségi ülésen vett részt. 
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- Június 15-én a Általános iskola tagintézménynek évzáró ünnepségén vett részt. 
- Június 19-én Szolnokonbírósági tárgyaláson vettünk részt Dr. Ondok László aljegyzı 

úrral, az egyéb bejelentések között bıvebb tájékoztatást ad. 
- Június 21-én Örményesen összevont óvodai tanévzáró értekezleten vett részt. 
- Június 20-án Törökszentmiklóson a Víz- és Csatornamő Kft. felügyelı bizottsági ülésén 

vett részt, majd utána az Alpolgármester Asszonnyal a taggyőlésen vettünk részt. 
- Június 20-án Törökszentmiklóson Kistérségi ülésen vett részt. 
- Június 23-án Örményesen az iskolában tanévzárón és ballagási ünnepségen vett részt. 
- Június 25-én Tiszatenyın közös ismerkedésen vettünk részt az örményesi és a tiszatenyıi 

képviselı-testülettel. 
 
Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
elfogadta a tájékoztatót. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a 8/2004.(IV.30.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás 
szabályiról szóló rendelet módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testült részére. 
 
Dr. Ondok László: a vagyonrendeletünk módosítását a nemzeti vagyonról szóló és idén 
január l-én hatályba lépett törvény rendelkezései tették szükségessé. E szerint pontosítani 
kellett a vagyontárgyak besorolását, és összhangba hoztuk a törvény szabályaival. 
 
Rédai János: a bizottsági ülésen a felmerült kérdésekre kielégítı választ kaptak. Ezt a 
módosítást a törvény erejénél fogva meg kell tennünk, az áttekintés után voltak olyan tételek, 
amelyek nem voltak benne a mellékletbe és most pontosítva lett. 
 
Bana Lajosné: kérdezi, hogy a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület által felújított 
épületben van az önkormányzatnak tulajdon része? 
 
Rédai János: az az önkormányzat tulajdona, egy hrsz-on van, a bírósági tárgyalás után, ha 
elhárul minden akadály, megosztásra kerül az ingatlan. 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

6/2012.(VI.29.) sz. rendelete 
 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló  8/2004. (IV.30.) 
rendelet módosításairól 
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Preambulum helyébe lép: 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 18. § (1) 
bekezdésében foglalt elıírásoknak eleget téve, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: új Ötv.) 109. § (4) bekezdésében, a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 36. § (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: régi Ötv.) 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselı-testület Pénzügyi, Ügyrendi 
és Szociális Bizottság kikérésével a következıket rendeli el 
 

1. § 
 
A Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásról szóló 8/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vör.) 2. 
§ helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„ Az önkormányzati vagyon 
 

2. §  (1)  Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.  
 

(2) Az önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak forgalomképtelenek 
vagy korlátozottan forgalomképesek. Törzsvagyonná, törvény elıírásán túl, az 
Önkormányzat vagyonából azok a vagyonelemek minısíthetık, amelyek a 
közszolgáltatások és közhatalmi feladatok ellátására, a helyi közösség 
szükségleteinek kielégítésére, vagy közhasználatra közvetlenül szolgálnak, vagy az 
Önkormányzat egyéb céljainak megvalósítása érdekében indokolt a 
törzsvagyonná minısítés.  

 
(3)  Az üzleti vagyon körébe az önkormányzati törzsvagyonba nem tartozó 

önkormányzati vagyontárgyak tartoznak.  
 

2/A §  (1)  Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak:  
 

a)  a helyi közutak és mőtárgyaik,  
b)  az Önkormányzat tulajdonában álló terek és parkok,  
c)  az Önkormányzat tulajdonában álló vizek és vízi közmőnek nem minısülı 

közcélú vízi létesítmények,  
d)  mindaz a vagyon, amit törvény az Önkormányzat kizárólagos tulajdonának 

nyilvánít,  
e)  mindaz a vagyon, melyet törvény vagy önkormányzati rendelet 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak minısít  
  
(2) A forgalomképtelen vagyontárgyak nem idegeníthetık el, a vagyonkezelıi jog, 

jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetık 
meg, azokon osztott tulajdon nem létesíthetı.  
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(3)  A törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen vagyontárgyak tételes listáját a 1. 
melléklet tartalmazza.  

 
 
2/B § (1) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonnak nem 

minısülı, a rendelet szerint korlátozottan forgalomképes vagyonelemek. 
 

a)  a védett természeti terület és természeti emlék,  
b)  a muzeális győjtemény és muzeális emlék,  
c)  közmővek,  
d) közterületi mőalkotások,  
e)  mindaz a vagyon, melyet törvény vagy a Képviselı-testület rendelettel annak 

nyilvánít.  
 
 (2)  A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét 

nem eredményezheti, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van 
lehetıség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik vagy 
megszőnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály 
vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét 
megállapította.  

 
(3) A (2) bekezdésben foglalt tényállás megállapítása a Képviselı-testület kizárólagos 

hatáskörébe tartozik.  
 
(4) Önkormányzati intézmény elhelyezését, mőködését szolgáló ingatlan vagy 

ingatlanrész kizárólag azt követıen idegeníthetı el, ha az intézmény mőködéséhez 
az ingatlan használata szükségtelenné vált.  

 
(5) Korlátozottan forgalomképesek az önkormányzati közszolgáltatások alapvetı 

funkcióját, vagy a helyi közhatalmi feladatok ellátását szolgáló  
 

a)  a mővelıdési-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, sportfeladatokat ellátó 
intézmények, egyéni és társas vállalkozások használatában lévı 
önkormányzati vagyon,  

b) a közüzemi szolgáltatást végzı vállalkozások, társaságok használatában lévı 
alaptevékenység ellátásához szükséges önkormányzati vagyon, valamint a 
gyógy-, termál- és strandfürdık,  

c)   a Képviselı-testület és szervei, valamint hivatala elhelyezésére szolgáló 
épület.  

 
(6)  A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tételes 

listáját az 2. melléklet tartalmazza.  
 
(7)  Korlátozottan forgalomképes vagyon továbbá az, amelyek elidegenítése külsı 

szervek vagy a Képviselı-testület döntésétıl függ. Ezen ingatlanok 
elidegenítéséhez a forgalomképességet akadályozó okokat meg kell szüntetni, a 
szükséges feltételeket teljesíteni kell.  

 
(8)  Ha az ingatlan forgalomképességében változás történik, az ingatlan új 

besorolását a vagyon-nyilvántartásban, az ingatlan kataszterben és a rendelet 
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megfelelı mellékletében át kell vezetni, a kialakuló ingatlan-nyilvántartási 
állapotnak megfelelıen.  

 
(9)  Ha az Önkormányzat vagyona olyan új vagyontárggyal gyarapszik, amely 

rendeltetésénél fogva jelen rendelet szerint a forgalomképtelen vagy korlátozottan 
forgalomképes vagyon körébe tartozna, a szerzéssel egyidejőleg, vagy a szerzést 
követı Képviselı-testületnek kell dönteni a vagyontárgy valamely típusba történı 
besorolására vonatkozóan, abban az  

        
       esetben, ha a vagyontárgy besorolása a jogszabályi rendelkezések alapján nem 

egyértelmő.  
 
 
2/C §  (1)  A Kuncsorba Községi Önkormányzatát - törvényben meghatározott eltérésekkel - 

megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a 
tulajdonost megilletik, vagy terhelik.  

 
(2)  Az Önkormányzat korlátolt felelısségő társaságnak, részvénytársaságnak, non-

profit gazdasági társaságnak lehet tagja.. A tulajdonában lévı vagyontárgyak 
hasznosítására, üzemeltetésére intézményt, gazdasági társaságot alapíthat. A 
vagyontárgyait bérbe, használatba, kezelésbe adhatja, a vagyonvesztést kizáró 
garanciák beépítésével.” 

 
2. § 

 
A V.ö.r. 10. § (1). bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
 „1. §  Az önkormányzati vagyont csak törvényben meghatározott esetekben lehet 

átruházni – a törvényben meghatározott eseteken kívül – a következı célra lehet: 
 

a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak, 
b) kötelezettségvállalással, közérdekő célra, 
c) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel, 
d) közösségi célra, alapítványi hozzájárulással.” 
 

3. § 
 

A Vör melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete lép. 
 

        4. § 
 

E rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba, és 2012. július 2. napján hatályát veszti. 
 
 
Kuncsorba, 2012. június 28. 
 
 
 /: Rédai János :/     /: Dr. Tombácz Ferenc :/ 
   Polgármester             jegyzı 
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1. sz. melléklet  a 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

Törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgyak           
       

     2 Közterület Gépállomás utca  
    27 Közterület Felszabadulás utca  
    52 Közterület Táncsics Mihály út  
    54 Közterület Gépállomás utca  
    80 Közterület Zrínyi Miklós út  
    85 Közterület Táncsics Mihály út  
    94 Közterület Bercsényi utca  
   101 Közterület Zrínyi Miklós út  
   102 Közterület Zrínyi Miklós út  
   121 Közterület Felszabadulás utca  
   146 Közterület Deák Ferenc utca  
   171 Közterület Felszabadulás utca  
   174/  1 Napköziotthonos óvoda József Attila utca 10/A 
   175 Beépíthetetlen terül Dózsa Gy.. út 5. 
   183 Közterület Szabadság Tér  
   184/  5 Saját használatú út Dózsa GY. út  
   184/  6 Polgármesteri Hivatal Dózsa GY. út 26. 
   197 Közterület Deák Ferenc utca  
   200 Közterület Táncsics Mihály út  
   219/  1 Buszmegálló Dózsa GY. út  
   225 Közterület Petıfi Sándor utca  
   234 Beépíthetetlen terül Dózsa GY. út 45. 
   241 Általános iskola Dózsa GY. út 47. 
   242 Közterület                  József Attila utca  
   243 Közterület                  József Attila utca  
   244 Közterület Ady Endre út  
   277 Közterület Felszabadulás utca  
   28 Temetı Dózsa Gy.. út 38. 
   292/ 10 Közterült                   Ifjúsági utca 
   297 Közterület Béke utca  
   298 Közterület Béke utca  
   303 Közterület Felszabadulás utca  
   324/  9 Földút Belterület  
   346 Közterület Május 1. út  
  1980 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
    02/  2 Szemétlerakó telep Külterület  
    03 Földút Külterület  
    05 Földút Külterület  
    07 Földút Külterület  
    09 Földút Külterület  
   010/ 16 Földút Külterület  
   010/ 17 Árok Külterület  
   010/ 18 Földút Külterület  
   011/   1 Földút Külterület  
   012 Földút Külterület  
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   013/ 12 Földút Külterület  
   015 Földút Külterület  
   018 Földút Külterület  
   020 Földút Külterület  
   024 Földút Külterület  
   028 Földút Külterület  
   034/ 32  Földút Külterület  
   034/ 43 Földút Külterület  
   034/ 66 Külte Külterületi Földút Kül  Külterület  
   036/ 37 Vagyonátadás Külterület  
   039/  1 Földút Külterület  
   045/  6 Földút Külterület  
   047/ 12 Földút Külterület  
   048 Földút Külterület  
   049 Földút Külterület  
   052 Földút Külterület  
   053/ 10 Földút Külterület  
   053/ 15 Földút Külterület  
   054 Földút Külterület  
   056 Földút Külterület  
   057/  7 Földút Külterület  
   057/  8 Földút Külterület  
   058 Földút Külterület  
   060 Földút Külterület  
   061/ 13 Földút Külterület  
   062 Vagyonátadás Külterület  
   069/  3 Csatorna Külterület  
   071/ 13 Csatorna Külterület  
   073/  3 Földút Külterület  
   077 Földút Külterület  
   079 Földút Külterület  
   095/ 18 Földút Külterület  
   095/ 24 Földút Külterület  
  0105 Földút Külterület  
  0107 Földút Külterület  
  0109 Földút Külterület  
  0185/  5 Saját Használatú Út Külterület  
  213 Közt  Közterület            Kossuth Lajos utca 
 

 
 

2. sz. melléklet  a 6/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

Korlátozottan forgalomképes besorolást kapott vagyontárgyak 
 
  347/  2/ /       Gázfogadó állomás     Dózsa Gy. út 70. 
  208 Idısek otthona            Dózsa Gy. út 35. 
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3. sz. melléklet a  6/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelethez 
 

Vagyonkezelésbe adható vagyontárgyak 
 
     1/  2 Sporttelep Dózsa Gy.. út 2. 
     1/  3 Sporttelep Dózsa Gy. út 3. 
     1/  6 Mázsaház Külterület  
    67 Beépítetlen terület Táncsics utca 67  
    78 Beépítetlen terület Táncsics utca 5. 
   109 Lakóház Dózsa Gy. út 22  
   160  Beépítetlen terület Ady Endre út  
   163 Beépítetlen terület Felszabadulás utca  
   174/  2 Kultúrház Dózsa Gy. út 34. 
   174/  4   Játszótér Dózsa Gy. út 34  
   184/  3/  Gazdasági épület  Dózsa Gy. út 
   190  Emlékpark Dózsa Gy. út  
   254 Beépítetlen terület Ady Endre út 76  
   255 Beépítetlen terület Ady Endre út 78  
   256 Beépítetlen terület Ady Endre út 80. 
   257 Beépítetlen terület Ady Endre út 82. 
   258 Beépítetlen terület Béke utca 30. 
   259 Beépítetlen terület Béke utca 28. 
   260 Beépítetlen terület Béke utca 26. 
   261 Beépítetlen terület Béke utca 24. 
   269 Beépítetlen terület Felszabadulás utca 77. 
   282 Beépítetlen terület Felszabadulás utca 54. 
   285 Gazdasági épület Dózsa Gy. út  
   288 Orvosi rendelı, szol. Dózsa Gy. út 49  
   292/  6 Beépítetlen terület Ifjúság út 8. 
   292/  7 Beépítetlen terület Ifjúság út 10. 
   292/  8 Beépítetlen terület Ifjúság út 12. 
   292/  9 Beépítetlen terület Ifjúság út 14. 
   325/  3   Beépítetlen terület Dózsa Gy. út  
   325/  4   Beépítetlen terület Dózsa Gy. út  
   325/  5   Beépítetlen terület Dózsa Gy. út  
   325/  7    Beépítetlen terület Dózsa Gy. út  
  2110/ 14   Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
  2110/ 14/1 Kétpói hull Kuncsorba Külterület  
  6384/  5 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
  6384/  5/1 Kétpói hull Kuncsorba Külterület  
  8516 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
  8516/   /1 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
 19611/  3 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
 19801 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
   025/  5 Szántó Külterület  
   029/  4 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
   029/ 37 Kétpói Hulladéklerak Külterület  
   029/ 38 Kétpói Hulladéklerak Külterület  
   029/ 39 Kétpói Hulladéklerak Külterület  
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   029/ 40 Külterület Külterület  
  029/ 40/1 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
  029/ 41     Kétpói hulladéklerakó Külterület  
  061/ 10    Gyep (legelı)         Külterület  
  0160/ 22     Kétpói hull.Kuncsorba Külterület  
  029/ 40 Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
  08516   Kétpói hull. Kuncsorba Külterület  
 
 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai 
telephely 2012. évi költségvetésének módosítására 
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja a terület részére. 
 
Rédai János: a költségvetést évente többször módosítjuk, a jelenlegi technikai módosítás. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
32 /2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi 
költségvetésének módosítására 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás 
III. fejezet 5.) pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ kuncsorbai telephely 2012. évi költségvetésének módosítását a melléklet 
szerint elfogadja. 

 
Errıl értesül: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Tatár László polgármester – Fegyvernek 
6. Barta Józsefné igazgató – Fegyvernek 
7. I r a t t á r 

 
1. sz. melléklet a 32/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozathoz 
   

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Kö zpont  1.000 Ft-ban 
    

A 2012. évi költségvetés módosítása 
1. sz. melléklet     1.000 Ft-ban 

  Kuncsorba Telephely 
  2012 2012 eltérés 

Megnevezés er.elıir. jav.elıi   
  7 8 9 
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BEVÉTEL ÖSSZESEN:                            17 482                             18 058                      576    
 I. Mőködési bevételek                              4 254                               4 254                            -    
   = Intézményi mőködési bevét.                              4 254                               4 254                            -    
       - étkezési térítési díj bevltelek                              4 183                               4 183      
       - egyéb intéményi mők. bevételek                                    71                                     71      
   - Önkorm. Sajátos mők. bevét.                                       -      
II. Támogatások                                       -      
III. Felhalmozási és t ıkej. bev.                                       -      
IV. Támogatás érték ő bevétel                                       -                                        -                            -    
  = mők. célú tám. értékő bevételek                                       -                                        -                            -    
     - szoc.pol. támogatás                                       -                                        -                            -    
       - ebbıl megáll.III.6.pont szer. korr.                                       -                                        -                            -    
       - ebbıl önkormányzati kiegészítés                                       -                                        -                            -    
     - egyéb mőködési célú tám.értékő bev.                                       -                              -    
   = felhalm. célú tám. értékő bevételek                             -    
V. Véglegesen átvett pénzeszközök                                       -                            -    
   = mőködési célú                                       -                                        -                            -    
   = felhalmozási célú                                       -      
VI. Hitelek                                       -      
VII. Pénzforg. nélk. bevételek                                       -                                  439                      439    
   = Elızı évi mőködési célú pénzm.igénybev.                                       -                                  439                      439    
   = Elızı évi felhalm. célú pénzm.igénybev.       
 VIII.  Intézményfinanszírozás                            13 228                             13 365                      137    
     - szoc.pol. támogatás                              3 296                               3 296                            -    
       - ebbıl önkormányzati kiegészítés                              2 038                               1 824    -                 214    
       - ebbıl megáll.III.6.pont szer. korr.                              1 472                               1 472      
   = támogatás összesen                            11 404                             11 541                      137    
      - normatív támogatás                              9 172                               9 172      
      - kistérségi támogatás                              2 232                               2 232      
      - bér kompenzáció  fedezete                                       -                                  137                      137    
   = önkormányzati kiegészítés I.                                       -                                        -                            -    
      - közhasznú foglalkoztatás miatt       
      - önkormányzati kiegészítés                                       -                                        -    
   = önkormányzati kiegészítés II.       
   = megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció -                            1 472    -                          1 472      
   = pénzmaradvány elvonása                                       -                                        -                            -    
IX. Hitelek                                       -                                        -                            -    
KIADÁS ÖSSZESEN:                            17 482                             18 058                      576    
I. Személyi juttatás                              6 690                               6 798                      108    
  = Bér                              5 586                               5 694                      108    
  = Egyéb                              1 104                               1 104      
II. Járulékok                              1 808                               1 837                        29    
III. Dologi kiadások                              8 984                               9 040                        56    
  = Vásárolt élelmezés kiadásai                              7 479                               7 479      
  = Energia kiadások                                 780                                  780      
  = Rehabilitációs hozzájárulás       
  = Egyéb célra kapott dologi kiadások       
  = Egyéb mőködési dologi kiadások                                 725                                  781                        56    
     - Egyéb dologi kiadás                                 725                                  781                        56    
     - Közhasznú foglalkoztatás miatt       
IV. Végleges pénzeszköz átadás       
   = Mőködés célú       
   = Felhalmozási célú       
V. Egyéb támogatás                                       -      
 VI. Ellátottak pénzb. tám.                                         -      
   = ebbıl tanulói bérlet térítés       
VII. Felhalmozási kiadások                                       -                                        -                            -    
  = Felújítás                                       -                                        -      
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  = Beruházás .                                       -                                        -                            -    
VIII. Tartalék                                       -                                        -                            -    
   = pénzmaradvány                                       -                                        -      
   = járulék csökkenésbıl                                       -                                        -                            -    
IX. Hitel visszafizetés             
X. Intézményfinanszírozás       
XI. Szoc. Pol       
XII. Kölcsönök nyújtása       
XIII: Támogatás érték ő kiadások                                       -                                  383                      383    
   = mőködési célú tám.értékő kiadások                                       -                                  383                      383    
  = felhalmozási célú tám. értékő kiadások       
Álláshely                                4,00                                 4,00    0 
Közfoglalkoztatott       
 
 
III. Napirend:  
 
Elıterjesztés az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének módosítására 
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja a terület részére. 
 
Rédai János: itt is technikai módosítás történik, a pénzmaradványt be kellett építeni a 
költségvetésbe. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
33/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat 
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének módosítására 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás 
III. fejezet 5.) pontja alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi 
költségvetésének módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

 
Errıl értesül: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Tatár László polgármester – Fegyvernek 
6. Ambrus Dénes igazgató – Fegyvernek 
7. I r a t t á r 

 
33/2012,(VI.28.) sz. önkormányzati határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét 
képezi. 
 
 



 12 

IV. Napirend:  
 
 
Elıterjesztés a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai 
tagintézmény 2012. évi költségvetésének módosítására 
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja a terület részére. 
 
Rédai János: szintén technikai módosítás történik, a pedagógus továbbképzésre fel nem 
használt összeget vissza kell fizetni az államnak. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
 
34/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai tagintézmény 2012. évi 
költségvetésének módosítására 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás 
III. fejezet 5.) pontja alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
kuncsorbai tagintézmény 2012. évi költségvetésének módosítását a melléklet 
szerint elfogadja. 

 
Errıl értesül: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Tatár László polgármester – Fegyvernek 
6. Hillender Györgyné igazgató – Fegyvernek 
7. I r a t t á r 

 
 
34/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat melléklete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Képviselıtestület 7/2012.(II.24). sz. rendeletében foglaltak szerint módosítási javaslatunkat az alábbiak szerint tesszük meg 

kiemelt elıirányzatonként / (eFt-ban)   
                 
  Fegyvernek Örményes Kuncsorba 
  Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsıde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda 

Megnevezés 
2012. 
e.ei. 

2012. 
mód. 

javaslat 
2012. 

mód. ei. 
2012. 
e.ei. 

2012. 
mód. 

javaslat 
2012. 

mód. ei. 
2012. 
e.ei. 

2012. 
mód. 

javaslat 
2012. 

mód. ei. 
2012. 
e.ei. 

2012. 
mód. 

javaslat 
2012. 

mód. ei. 

2012. eredeti 
ei. Összesen: 

2012. mód. 
javaslat 

2012. 
módosított 

ei. 
összesen: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
BEVÉTEL ÖSSZESEN: 134 348 3 607 137 955 8009 36 8 045 18 387 911 19 298 12 396 236 12 632 173 140 4 790 177 930 
I. Mőködési bevételek 6455 0 6 455 1746 0 1 746 771 0 771 932 0 932 9 904 0 9 904 
= Intézményi mőködési bevételek 6455 0 6 455 1746 0 1 746 771 0 771 932 0 932 9 904 0 9 904 
   -étkezési téritési dij 6243   6 243 1164   1 164 771   771 932   932 9 110 0 9 110 
   -egyéb intézményi mők. bevétel 212   212 582   582 0   0 0   0 794 0 794 
II. Támogatások 0 0 6 455 0 0 1 746 0 0 771 0 0 932 0 0 9 904 
III. Felhalm. és tıke jell. bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IV. Támogatásértékő bevételek 1220 0 1 220 0 0 0 37 0 37 562 0 562 1 819 0 1 819 
= mőködési célú tám.értékő bevételek 1220 0 1 220 0 0 0 37 0 37 562 0 562 1 819 0 1 819 
   - egyéb mők célú tám.értékő 
bevételek 997 0 2 440 0 0 0 0 0 74 562 0 1 124 1 559 0 3 638 
   - közfogl. célú tám.értékő bevételek  223   223 0   0 37   37 0   0 260 0 260 
= Felhalmozási célú tám.értékő 
bevételek 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 
V. Végl. átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
= Mőködési célú 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 
= Felhalmozási célú 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 
VI. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII. Pénzforgalom nélk. bevételek 0 2 416 2 416 0 0 0 0 779 779 0 68 68 0 3 263 3 263 
= Elızı évi pénzmaradv. igénybev. 0 2 416 2 416 0 0 0 0 779 779 0 68 68 0 3 263 3 263 
   =  Mőködési célú 0 2 416 2 416 0   0 0 779 779 0 68 68 0 0 0 
VIII. Intézményfinanszirozás 126673 1191 127864 6263 36 6299 17579 132 17711 10902 168 11070 161 417 1 527 162 944 
- normatív támogatás 73900   73900 4941   4941 10194   10194 4027   4027 93 062 0 93 062 
- kistérségi támogatás 560 0 560 0 0 0 4183 0 4183 1602 0 1602 6 345 0 6 345 
- Önk. kiegészítés I. 33705 0 33705 453 0 453 181 0 181 1801 0 1801 36 140 0 36 140 
   = ebbıl       közfogl. 12   12 0   0 2   2 0   0 14 0 14 
                     egyéb mőködéshez 33693   33693 453   453 179   179 1801   1801 36 126 0 36 126 
- Önk. kiegészítés II. 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 
 -Szoc.pol.  Támogatás 20611   20611 699   699 3014   3014 1099   1099 25 423 0 25 423 
   = ebbıl önkormányzati kiegészités 20611   20611 699   699 3014   3014 1099   1099 25 423 0 25 423 
- HHH.Pályázati Önk.kiemelt. Ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- bérkompenzáció fedezete 155 1 191 1346 5 36 41 7 132 139 15 168 183 182 1 527 1 709 
- megáll. III.2.g.)pontja szerinti 
korrekció -2358   -2358 0   0 0   0 2358   2358 0 0 0 
- megáll. Örményestıl bölcsıdéhez 0 0 0 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165 
= Pénzmaradvány elvonás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IX. Hitelek 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 
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  Fegyvernek Örményes Kuncsorba 
  Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsıde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda 

Megnevezés 
2012. 
e.ei. 

2012. 
mód. 

javaslat 
2012. 

mód. ei. 
2012. 
e.ei. 

2012. 
mód. 

javaslat 
2012. 

mód. ei. 
2012. 
e.ei. 

2012. 
mód. 

javaslat 
2012. 

mód. ei. 
2012. 
e.ei. 

2012. 
mód. 

javaslat 
2012. 

mód. ei. 

2012. eredeti 
ei. Összesen: 

2012. mód. 
javaslat 

2012. 
módosított 

ei. 
összesen: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
KIADÁS ÖSSZESEN: 134 348 3 607 137 955 8 009 36 8 045 18 387 911 19 298 12 396 236 12 632 173 140 4 790 177 930 
I. Személyi juttatás 79 014 1 804 80 818 4 332 28 4 360 9 647 146 9 793 6 619 174 6 793 99 612 2 152 101 764 
  = Bér 75 981 1 804 77 785 4 332 28 4 360 8 945 146 9 091 6 458 174 6 632 95 716 2 152 97 868 
  = Egyéb 3 033   3 033 0   0 702   702 161   161 3 896 0 3 896 
II. Járulékok 20 842 488 21 330 1 170 8 1 178 2 538 41 2 579 1 746 49 1 795 26 296 586 26 882 
III. Dologi kiadás 34 492 1 274 35 766 2 507 0 2 507 6 202 0 6 202 4 031 0 4 031 47 232 1 274 48 506 
  = Energia kiadások 3 963   3 963 437   437 1 011   1 011 1 089   1 089 6 500 0 6 500 
  = Rehabilitációs hozzájárulás 350   350 145   145 289   289 193   193 977 0 977 
  = Egyéb célra kapott dologi kiadások 100 1 000 1 100 0   0 0   0 0   0 100 1 000 1 100 
  = Egyéb mőködési dologi kiadások 3 225 274 3 499 62   62 1 117   1 117 718   718 5 122 274 5 396 
  =  Vásárolt élelmezés 26 854   26 854 1 863   1 863 3 785   3 785 2 031   2 031 34 533 0 34 533 
IV. Végleges pénzeszköz átadás 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
= Mőködési célú 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
= Felhalmozási célú 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V. Egyéb támogatások  0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VI. Ellátottak pénzb. Juttatása 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 = ebbıl tanulói bérlettérités: 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VII. Felhalmozási kiadások 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  = Felújitás 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  = Beruházás 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIII. Tartalék 0    0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   =pénzmaradvány 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IX. Hitel visszafizetés 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
X. Intézmény finanszirozás 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
XI. Szoc.pol. 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
XII. Kölcsönök nyújtása 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
XIII. Támogatás értékő kiadások 0 41 41 0   0 0 724 724 0 13 13 0 778 778 
= mőködési célú támértékő kiadások 0 41 41 0   0 0 724 724 0 13 13 0 778 778 
= Felhalmozási célú támértékő 
kiadások 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Létszám  (álláshely) 40,2   40,20 3   3 4,625   4,625 3,35   3,35 51,175 0,00 51,175 
 -ebbıl:közfogl.rövid idıtart. 0,00   0,00 0   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00     0 

 -ebbıl:közfogl.hosszabb idıtart. 0,00   0,00 0   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00     0,00 
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V. Napirend: 
 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Kuncsorbai Mőködési Hely igazgatási, testületi  
munkával kapcsolatos és egyéb tevékenységérıl 
 
Dr. Ondok László: a szokásoknak megfelelıen a beszámoló egy év tevékenységét 
tartalmazza részben a számok tükrében. Ilyen hatáskörrel az utolsó beszámolója a hivatalnak, 
illetve a kuncsorbai mőködési helynek. Egyrészt változni fog jelentısen maga a hivatal, az 
általa ellátandó hatáskör. A beszámolóból kitőnik, hogy olyan probléma, ami a hivatal 
mőködését akadályozta volna nem volt. A Kuncsorbai Mőködési hely gördülékenyen és 
meglehetıs nagy önállósággal intézte és jelenleg is intézi mind a hatósági feladatokat, mind 
az önkormányzati ügyeket, valamint a képviselı-testületi munka kapcsán felmerülı 
feladatokat. Abban biztos, hogy bármilyen formában is lesz itt a hivatal ennek a mőködése jó 
lesz, mind a tárgyi és személyi feltételek adottak. Személy szerint sajnálja, hogy ez így 
alakult, de maximálisan megérti Kuncsorba község álláspontját, azt a lehetıséget választották, 
amit választani kellett ebben a helyzetben, még akkor is, ha ebben nagyon sok bizonytalanság 
van. A jövıre nézve sok sikert kíván. 
 
Rédai János: a beszámoló részletesen szól a mőködési helyen végzett munkáról, 
pályázatokról. Zökkenımentes volt a mőködésünk, a dolgozók is lelkiismeretesen végzik a 
munkájukat. Nagyon sajnálja, hogy a Törökszentmiklóssal kialakult rendszer megszőnik. 
Nem azért, mert nem voltuk megelégedve, ha nem lenne ez a változás hosszú ideig maradtunk 
volna. De a törvények változtak és ez most olyan lehetıség, hogy talán az önállóságunk 
megmarad.  Nekünk abban van elınyünk Tiszatenyıvel szemben, hogy van tapasztalatunk a 
közös hivatal mőködésérıl, tudjuk, hol kell nagyobb odafigyelés. A dolgozók minden 
megtettek, hogy a lakosság ne vegye észre azt, hogy körjegyzıségben mőködünk, ezt 
megköszöni a dolgozóknak. A pályázati lehetıséget kihasználjuk, sajnos az utóbbi idıben 
egyre kevesebb van kiírva, amiben részt tudnánk venni. A Kuncsorbarát Közhasznú 
Egyesületen keresztül beadott energia udvar pályázatunk nyert, már a kivitelezés elıkészítése 
folyik, még ez évben szeretnénk befejezni. A finanszírozásba kell besegítenünk az 
Egyesületnek. Megköszöni a beszámoló összeállítását és az eddig végzett munkát a 
dolgozóknak, azt kéri, hogy a következı idıszakban is hasonlóan tevékenykedjenek a 
lakosság megelégedésére. 
 
Szavazásra bocsátja a beszámolót melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
35/2012.(VI.28.) önkormányzati határozat 
A Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal  Kuncsorbai Mőködési Hely igazgatási 
tevékenységérıl 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Kuncsorbai Mőködési Hely igazgatási 
tevékenységérıl szóló beszámolót, melyet elfogadott. 
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Errıl értesülnek: 
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 
 
VI. Napirend:  
 
Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság egy éves tevékenységérıl 
 
Ács Gyuláné: a bizottság a beszámolót elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság egy éves munkáját megköszöni. A 
korábbi két bizottság helyett egy bizottságnak kell ellátni a feladatokat. Bizonyították, hogy el 
tudják látni, a szociális kérelmek elbírálása nehéz, de próbáltak mindenki számára elfogadható 
döntést hozni. A bizottság nagyban segítette a képviselı-testület munkáját. 
 
Szavazásra bocsátja a beszámolót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
36/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Pénzügyi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról szóló 
beszámolót, melyet elfogadott. 

 
 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai 
2./ Rédai János polgármester 
3./ Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
4./ Dr. Ondok László aljegyzı 
5./ Ács Gyuláné a bizottság elnöke 
6./ I r a t t á r 
 
VII. Napirend:  
 
Elıterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 
 
Ács Gyuláné: a hétfıi beszélgetés alapján is megállapítható, hogy ez a legjárhatóbb út, és a 
bizottság elfogadásra ajánlja az elıterjesztést a testület részére. 
 
Rédai János: ismét olyan döntést kell hoznunk, amely hosszú távon meghatározza a település 
jövıjét. A törvény erejénél fogva 2013. január 1-tıl a 2000 fı alatti lakosú településeknek 
közös önkormányzati hivatal kell létrehozni, vagy pedig városhoz csatlakozni. Úgy 
gondoljuk, ha kistelepülések összefognak, akkor az önállóságunk talán megmarad, illetve 
nagyobb lesz. Hozzáteszi, hogy a Törökszentmiklóssal meglévı kapcsolatunk nem csorbította 
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a település önállóságát. Olyan átalakulás várható nemcsak kis, hanem nagy településeken is, 
amit nem látunk elıre. Feladatfinanszírozás lesz, illetve feladatokat vesznek el, amelyeket a 
járások fognak végezni. Bízik benne, ha ezt a javaslatot elfogadjuk, akkor intenzívebben 
fogunk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Mi arra törekszünk az információk birtokában olyan 
mőködı képes hivatalt létrehozni, hogy mindenki számára jó legyen. Próbálunk úgy 
egyezkedni, hogy mindenki számára elınyös legyen, minden település ezt szeretné, de ne a 
másik hátrányára. Mi már sok mindent megléptünk, van tapasztalatunk, megpróbáljuk a 
lehetı legjobbat kihozni. A hozzáállás Tiszatenyı részérıl is pozitív volt. Örményesen a 
döntés megszületett a hármas közös hivatal létrehozásáról. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: Polgármester úr is többször elmondta, ı is sajnálja, hogy a kialakult 
jó kapcsolat, a jól mőködı együttmőködésnek vége kell hogy legyen. Nagyon meg voltunk 
elégedve a törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal munkájával, sajnos hogy így alakult. 
Megpróbáljuk most ezt a három kistelepülés összefogását, a hétfıi megbeszélés arról gyızte, 
hogy a partnerségrıl van szó, egymás segítésérıl, hiszen itt egymásra van utalva a három 
település. Reméli, hogy jól dönt a testület, majd a pénzügyi feltételek eldöntik. 
 
Rédai János: két határozati javaslatot kíván megszavaztatni. Az elsı határozati javaslatnál a 
„kezdeményezi” kifejezés helyett a”felmondja” kifejezést alkalmazzuk. 
 
Szavazásra bocsátja az elsı határozati javaslatot a módosítással, melyrıl a jelenlévı 4 
képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
37/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat 
Törökszentmiklós Város Önkormányzatával kötött megállapodás – a körjegyzıi és 
körjegyzıségi feladatok ellátásra – megszüntetésére 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzata Képviselı-testülete felmondja a 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata és Kuncsorba Község Önkormányzata 
között 2007. december 22-én létrejött a körjegyzıi és körjegyzıségi feladatok 
ellátásáról szóló megállapodás 2012. december 31-i hatállyal történı 
megszüntetését. 
 
Határidı: 2012. június 30. 
Felelıs:    Rédai János polgármester 

 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai  
2. Rédai János polgármester       
3. Dr. Juhász Enikı Törökszentmiklós város polgármestere 
4. Dr. Tombácz Ferenc körjegyzıi feladatot ellátó jegyzı  
5. Dr. Ondok László aljegyzı 
6.   Irattár 

 
Rédai János: szavazásra bocsátja a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 
határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
 
38/2012. ( VI. 28.) önkormányzati határozat 
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 



 18 

 
1. Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete közös önkormányzati 
       hivatalt hoz létre Örményes és Tiszatenyı Községi Önkormányzatokkal 2013.  
       január 1-i hatállyal. 
 
       Határidı:   folyamatos  
       Felelıs:     Rédai János polgármester 

  
2. Felhatalmazza Rédai János polgármestert a megállapodás elıkészítésére 
 

       Határidı:   folyamatos, legkésıbb 2012. december 1. 
       Felelıs:     Rédai János polgármester 

  
Errıl értesülnek: 
1.      Képviselı-testület tagjai           
2.      Rédai János polgármester                                                       
4.      Dr. Tombácz Ferenc körjegyzıi feladatot ellátó jegyzı            
5.      Dr. Ondok László aljegyzı 
6.      Török Csaba Örményes község polgármestere                                                           
7.      Kazinczi István Tiszatenyı község polgármestere 
8.      Irattár 
 
VIII. Napirend:  
 
Elıterjesztés a bérleti-üzemeltetési szerzıdés megkötésérıl 
 
Ács Gyuláné: az elıterjesztést elfogadásra javasolja a testület részére. 
 
Dr. Ondok László: Kuncsorba Község Önkormányzata 33 további önkormányzattal döntött 
arról, hogy a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmő Üzemeltetı Szolgáltató Holding 
Korlátolt Felelısségő társaságot megalakítja. Jelen szerzıdés ezzel a Kft.-vel kötendı bérleti-
üzemeltetési szerzıdésrıl szól. A Holding lesz az, aki a jogszabályi elıírásoknak való 
megfelelés érdekében az új víziközmő törvény felhasználói egyenérték vonatkozó szabályaira 
utal, tehát ennek megfelelése érdekében szükséges ez a bérleti-üzemeltetési szerzıdés. Ez a 
szerzıdés 2013. január elsejével fog hatályba lépni. A fél év alatt reményeink szerint 
kirajzolódnak az üzemeltetés részletei is. A bérleti-üzemeltetési szerzıdés szól egy 
üzemeltetési bérleti díjról, amit a Holding fizet az önkormányzatnak, azonban ennek 
összegérıl még nincs szerzıdéses rendelkezés. A szerzıdés úgy szól, hogy errıl a felek külön 
fognak megállapodni. Az biztos, hogy a jogi konstrukcióban nagy változások lesznek, 
reméljük és bízunk benne, hogy magában a szolgáltatásban csak pozitív mértékő változás 
lesz. Minden félnek az a célja, hogy a szolgáltatás minısége ne romoljon, lehetıség szerint 
javuljon. Reméljük az ivóvízminıség-javító program is a szolgáltatás minıségét fogja 
eredményezni. 
 
Rédai János: a képviselı-testület már tárgyalt a Holding létrehozásáról, itt egy törvényi 
kötelezettségnek kellett eleget tennünk. Ez hogy fog mőködni, még nem tudjuk, a Holding a 
Törökszentmiklósi Víz- és Csatornamő Kft-vel köt egy megállapodást, nem szabad, hogy 
észrevegye a lakosság a változást. Ha az ivóvízminıség-javító programunkat megvalósítjuk, 
akkor itt az ivóvíz minısége reméljük javulni fog. A vagyon visszarendezést meg kell oldani. 
Bízik benne, hogy ebbıl hátrányunk nem keletkezik. 
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 bizottsági tag 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
39/2012. (VI.28.) sz. önkormányzati határozat 
Bérleti-üzemeltetési szerzıdés megkötésérıl 
 

1. Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a határozat mellékletét képezı, a 
Duna-Tisza Menti Önkormányzati Közmő Üzemeltetı Szolgáltató Holding Korlátolt 
Felelısségő Társasággal megkötendı bérleti-üzemeltetési szerzıdést jóváhagyja. 
 

2. Felhatalmazza Rédai János polgármestert az 1. pont szerinti szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:     Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 

 
Határozatról értesül:  
1.) Rédai János polgármester  
2.) Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
3.) Dr. Ondok László aljegyzı 
4.) Csőrös Krisztián ügyvezetı Törökszentmiklós Térségi Víz- Csatornamő Kft. 
5.) Városfejlesztési Osztály 
6.) Irattár  

 
 

Melléklet a _39/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozathoz 

Bérleti-üzemeltetési szerzıdés 

Mely létrejött egyrészrıl Kuncsorba Község Önkormányzata (képv. Rédai János 
polgármester), - törzskönyvi szám: 412276 adószám: 15412270-2-16 – cím: 5412 Kuncsorba 
Dózsa Gy. út 26., mint ellátásért felelıs (továbbiakban: Ellátásért felelıs), másrészrıl a 

 

Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmő Üzemeltetı Szolgáltató Holding Korlátolt 
Felelısségő Társaság (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.cégjegyzékszám: 06-09-……, képviselıje 
Priváczki-Juhász Zsolt ügyvezetı), - mint víziközmő-üzemeltetı (továbbiakban: Szolgáltató) 
között a mai napon, az alábbi feltételek mellett. 
 

1. A víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény (Vksztv) 1.§.c) pontja szerint 
a települési önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a közmőves 
ivóvízellátással és a közmőves szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos 
víziközmő-szolgáltatási feladatok elvégzésérıl. 

 
2. Szerzıdı felek rögzítik, jelen szerzıdés célja, hogy a Vksztv. rendelkezéseinek 

megfelelıen szabályozza az Önkormányzat, mint ellátásért felelıs, valamint a 
Szolgáltató közötti együttmőködés kereteit, valamint a felek megállapodása alapján a 
Vksztv-ben meghatározott víziközmő-szolgáltatás, valamint az ehhez kapcsolódó 
mellékszolgáltatások biztosítva legyenek az Ellátásért felelıs ellátási területén, 
biztonságosan és szakszerően, a jogszabályi környezetnek megfelelıen. Az 
Önkormányzat ezen kötelezettségének ellátása céljából, közigazgatási területén az 
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önkormányzat tulajdonában lévı közcélú ivóvízellátó és szennyvízelvezetési rendszer 
üzemeltetésének jogát a jelen szerzıdés keretében átengedi a Szolgáltató részére.  

 
Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató, mint anyavállalat társasági szerzıdésében 
rögzítette, hogy szerzıdést kötı önkormányzat felhatalmazza a társaságot arra, hogy 
az önkormányzat közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatást, szennyvízelvezetést, 
szennyvíztisztítást, közszolgáltatásként, a tevékenység végzésére vonatkozó hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerint végezze. Rögzítette továbbá, hogy a Szolgáltató 
taggyőlési jóváhagyás esetén elvégez minden olyan víziközmő-üzemeltetéssel 
összefüggı vagy kapcsolódó tevékenységet, amelynek e társasággal történı 
végeztetése minden tag számára gazdasági elınnyel jár. 

 Felek rögzítik azt is, hogy Szolgáltató, mint holding társasági formában mőködı 
anyavállalat jogosult az Ellátásért felelıs és az anyavállalat többségi tulajdonával 
létrehozandó gazdasági társaságon, mint leányvállalaton keresztül közvetlenül is 
ellátni mindazon – a viziközmő szolgáltatás körébe esı – tevékenységet, melyet erre 
vonatkozó jogszabály közvetlenül nem tilt vagy nem korlátoz azzal, hogy ez nem 
minısül részérıl a viziközmő szolgáltatási jog átengedésének. Felek e körben már 
most rögzítik azt, hogy a feladat-ellátás hatékonyabb megszervezése érdekében a 
rendszer független víziközmő elemek (raktárkészlet, jármő, alkatrész, szerszám, stb.) 
használatára, jogi sorsára vonatkozóan annak tulajdonosával a Szolgáltató külön 
szerzıdést köt.  

3. Felek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, (továbbiakban 
Ötv.), a Ptk-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 
(továbbiakban Áht.), a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., a víziközmő-
szolgáltatókról szóló 2011. évi CCIX. tv., valamint a közmőves ivóvízellátásról és 
közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendeletben foglaltak, 
alapján jelen üzemeltetési szerzıdésben rögzítik a meglévı és a szerzıdéses 
jogviszony alatt megvalósuló vízi-közmővagyon üzemeltetésével összefüggı, Feleket 
megilletı jogokat és az ıket terhelı kötelezettségeket. 

 
4. Szerzıdı felek megállapítják, hogy Szolgáltató olyan, kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban álló gazdasági társaság, melyben Ellátásért felelıs  0,24 % tulajdoni 
hányaddal rendelkezik, szolgáltató a nemzeti vagyonról szóló törvényben rögzített 
átlátható gazdálkodó szervezet. 

 
5. A felek jogai és kötelezettségei 

 
 5.1.A Szolgáltató kötelezettségei: 

a) A Szolgáltató köteles a szerzıdés tárgyát képezı ivóvíz- és szennyvízrendszereket 
(tárgyi eszközöket) folyamatosan és szakszerően üzemeltetni, annak rendszeres 
megelızı karbantartásáról és a felmerülı hibák kijavításáról gondoskodni, a 
víziközmővek üzemeltetésérıl szóló mindenkor érvényben lévı jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelıen. 
b) A vízjogi üzemeltetési engedély(eke)t megszerezni és az abban/azokban elıírt 
feltételeknek mindenkor eleget tenni, a vízjogi üzemeltetési engedélyek 
módosítására szükség szerint javaslatot elıterjeszteni és azok módosítását 
kezdeményezni a hatóságok felé. 
c) A jelen szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges 
mőködtetı személyi feltételeket biztosítani. 
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d) gondoskodik a berendezések és felszerelések karbantartásáról, javításáról, hibák 
elhárításáról. 
e) Vízmőfejlesztések, -beruházások megvalósítása során közremőködni. 
f)  Létesítmények központi felügyelete, anyagbeszerzés, raktárkezelés. 
g) Készenléti szolgálat létrehozása üzemzavarok elhárítása érdekében. 
h) A bekötési vízmérık (ide nem értve a mellékmérıket) idıszakos hitelesítésének 
megszervezése és elvégeztetése. 
i) Az általa mőködtetett tárgyi eszközökkel (közmővekkel) ellátott területen a 
keletkezı szennyvízmennyiséget a jogszabályokban meghatározott minıségben 
fogadni, elvezetni és tisztítani a rendelkezésre álló - az üzemeltetési és vízjogi 
engedélyben meghatározott - kapacitásnak megfelelıen. 
j) Az általa üzemeltetett tárgyi eszközökkel (közmővekkel) ellátott területre 
vonatkozó mőszaki célú vízkorlátozási terveket a közmővagyon tulajdonos 
rendelkezésére bocsátani, illetve azokat - a hatósági elıírások figyelembevételével - 
felülvizsgálni, és az ezzel kapcsolatos javaslatait megtenni. 
k) Az adatszolgáltatás és információáramlás mindenkori biztosítása érdekében, a 
közmővagyon tulajdonos által a Szolgáltatónak az üzemeltetésre átadott közmővekre 
vonatkozó adatokról elkülönített nyilvántartást vezetni az információs 
önrendelkezési jogról szóló törvény szerint. 
l) Állandó és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az arra jogosultak számára 
hozzáférhetı nyilvántartást vezetni, illetve abban közremőködni; és azzal 
kapcsolatban adatszolgáltatást nyújtani. 
m) Vízbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek. 
n) Ivóvízhálózat és tározók, víztornyok és tartozékai üzemeltetésével kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettségek. 
o) A Szolgáltató javaslatot tesz a vízellátás és vízminıség javítására, valamint az 
üzemeltetés jelenlegi rendszerének racionalizálására, a vízdíjak lehetı 
legalacsonyabb szinten tartása érdekében teendı intézkedésekre. 
p) A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek. 
q) gördülı fejlesztési terv készítéséhez javaslatok adása. 
r) felhasználókkal elszámolás, számlázás, jelen szerzıdés hatálya alatt keletkezett 
kintlévıségek kezelése, ezekkel összefüggı adminisztráció elvégzése. 
s) Menedzsment biztosítása, üzemviteli tanácsadás, szakemberek szükség szerinti 
biztosítása. 
t) számlák, dokumentációk alapján vezeti a  könyvelését, elkészíti éves 
beszámolóját, fıkönyvi és analitikus nyilvántartásait, adóbevallásait. 

 

5.2 A Szolgáltató jogai 

 a) A Szolgáltató jogosult ellenırizni minden olyan saját üzemeltetését érintı 
 munkálatot, amelyet az Ellátásért felelıs megrendelése/megbízása folytán más végez. 
 Ennek során a  Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani az engedélyezési és a 
 kivitelezési terveket, valamint  mindazon információt, amely a munkálatok 
 megítélhetıségéhez szükséges. A Szolgáltató  jogosult a kivitelezést az építési 
 területen ellenırizni. 

 Amennyiben a Szolgáltató a kivitelezés során olyan hiányosságot vagy hibát észlel, 
 mely a  szolgáltatás mőködtetését veszélyezteti, vagy növeli az üzemeltetési 
 költségeket, azonnal értesíti írásban az Ellátásért felelıst, aki minden ebbıl eredı 
 többletköltséget és kárt megfizet a Szolgáltató felé. 
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 b) Jogosult a szolgáltatási díjhoz, annak behajtásához, jelen szerzıdés hatálya alatt 
 keletkezendı kintlévıségek kezelése. 
 c) Vízi-közmő fejlesztés terveinek véleményezésére, 
 

5.3. Az Ellátásért felelıs kötelezettségei 
 

a) Az Ellátásért felelıs a jelen szerzıdés alapján az annak 1. számú mellékletében 
 felsorolt víziközmővagyont a Szolgáltató bérletébe, üzemeltetésébe bocsátja, annak 
 fejében, hogy a  Szolgáltató tartozik azokat a jelen szerzıdés feltételei szerint 
 üzemeltetni és a jelen szerzıdés  szerinti díjat megfizetni. Az Ellátásért felelıs  az 
 üzemeltetésbe kerülı vagyontárgyak mőszaki állapotáról  legkésıbb a jelen szerzıdés 
hatályba lépése napján jegyzıkönyvet készít, mely a jelen  szerzıdés mellékletét fogja 
képezni. Az Ellátásért felelıs kijelenti, hogy az érintett  közmőveket az átadás 
idıpontjában fennálló állapotban  bocsátja a Szolgáltató  rendelkezésére, 
valamint szavatol azért, hogy az átadott vagyon  alkalmas a közmő  üzemszerő 
mőködtetésére, a tényleges átadáskor harmadik félnek nem áll fenn olyan  joga, 
amely az üzemeltetés jogának teljes körő gyakorlását korlátozná vagy  akadályozná. 

 b) Az Ellátásért felelıs az 1. sz. melléklet szerint rendelkezésre bocsátásra kerülı 
 víziközmővagyonon túl, a jelen szerzıdés idıtartama alatt átadandó egyéb 
 vagyontárgyakat a vonatkozó elıírásoknak megfelelı állapotban tartozik átadni a 
 Szolgáltatónak. Az átadásokról a Felek kiegészítı átadási jegyzıkönyvet készítenek. 
 c) Minden rendelkezésére álló, a szerzıdés tárgyát képezı ivóvíz és szennyvízközmő 
 hálózattal összefüggı terv, adat, nyilvántartás, kimutatás, egyéb adatbázist átadása a 
 Szolgáltató számára. A mőködési adatbázis kiépítése a földhivatali alaptérkép 
 beszerzésébıl és a hálózat pontos, tételes felmérésébıl és ellenırzésébıl áll. Az 
 adatbázis kiépítésének ideje alatt, a teljes körő adatbázis hiánya miatt az 
 üzemeltetéssel összefüggésben felmerülı többletköltségeket az Ellátásáért felelıs 
 viseli, és felelısséget vállal minden ebbıl eredı esetleges kárért. 
 d) A szerzıdés megszőnését követıen a víziközmőveket – a természetes avultságtól 
 eltekintve – az átadott állapotban és minıségben, rendeltetésszerő használatra 
 alkalmas állapotban átvenni. 
 

6. A Szolgáltató az Ellátásért felelıstıl a jelen szerzıdés hatálybalépésével egyidejőleg 
átveszi az 1. sz. mellékletben megnevezett vagyontárgyakat. A Szolgáltató az 
üzemeltetésre így átadott vagyontárgyakat köteles külön  nyilvántartásba venni és 
saját  vagyontárgyaitól elkülönítve kezelni. 

 
A Szolgáltató jogosult az Ellátásért felelıs tulajdonában levı, az 1. számú  
mellékletben meghatározott vagyontárgyak birtoklására, használatára és hasznainak 
 szedésére. A Szolgáltató jogosult az elızıekben rögzített tárgyi eszközökön — a 
tulajdonos elızetes jóváhagyásával, a felek elızetes megállapodásával, a tulajdonos 
költségviselése mellett — idegen vagyonon végzett beruházásként beruházást 
elvégezni. 

 
 A Szolgáltató az így átadott tárgyi eszközökhöz tartozó egyes vagyontárgyakra 
 vonatkozó használati jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként 
 gazdasági társaságba nem viheti be. 
  

A Szolgáltató az átadott tárgyi eszközöket (közmőveket) — a jó gazda gondosságával 
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— köteles rendeltetésszerően használni, és állagát megóvni.  
  
 A jelen szerzıdés megszőnése esetén a Szolgáltató az általa átvett tárgyi eszközöket 
 (közmőveket) valamint az idegen vagyonon végzett beruházásként megvalósított 
 közmőveket üzemképes állapotban az Ellátásért felelısnek köteles átadni. 
 
7.  A szerzıdés hatálya alatt a Szolgáltató kizárólagos jogot élvez az ivóvíz, az iparivíz, a  

szennyvízelvezetés, és -tisztítás közszolgáltatásként való ellátására az Ellátásért felelıs 
ellátási  területén kiépített az Ellátásért felelıs  tulajdonában lévı közcélú 
ivóvízellátó és szennyvízelvezetı és tisztító rendszeren. 

 
 A Felek eltérı írásos megállapodása hiányában a Szolgáltató fenti tevékenysége 
 kiterjed továbbá azon területekre is, amelyeken a közmőves ivóvíz szolgáltatás 
 illetve a közmőves szennyvízelvezetés a késıbbiekben — jelen szerzıdés hatálya 
 alatt — megvalósul. 
 
8. A felek megállapodnak, hogy a tárgyi eszközökkel (közmővek) összefüggı 
 munkálatok (felújítás, karbantartás, javítás, beruházás, fejlesztés) alapelvei 
 vonatkozásában külön megállapodásban rendelkeznek. 
 
9. A jelen szerzıdés alapján átadásra kerülı, 1. számú mellékletben rögzített tárgyi 
 eszközök (közmővek) bérletének, használatának ellenértékeként a Szolgáltató az  
            Önkormányzatnak bérleti díjat köteles fizetni. 
 
10. A felek tudomással bírnak arról, hogy a közmőves ivóvízellátás, illetve a közmőves 
 szennyvízelvezetés – és tisztítás díját az árhatóság állapítja meg. A Felek a   
            víziközmővagyon  használata, bérlete után fizetendı bérleti díj tekintetében (ld. 9.  
            pont) külön megállapodást kötnek. 
 

A Szolgáltató tudomással bír arról, hogy amennyiben az üzemeltetés során és ezzel 
összefüggésben harmadik személyt kár ér, úgy a Ptk. kártérítésre vonatkozó 
rendelkezései szerinti felelısség ıt terheli.   

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa átvett víziközmő mőködtetése, 
üzemeltetése során az Ellátásért felelıs közigazgatási területén lévı természetes 
személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok részére 
szolgáltatásait a mindenkori jogszabályoknak és hatályos szabványoknak megfelelıen, 
a szükséges mennyiségben teljesíti azzal, hogy a szolgáltatási kötelezettség a 
víziközmővek teljesítıképességének mértékig terheli. 

Az Ellátásért felelıs tudomásul veszi azt, hogy a jelen szerzıdés hatályba lépése elıtt 
keletkezett tartozások teljesítéséért, egyéb esetleges hatósági kötelezések 
végrehajtásáért Szolgáltatót semminemő felelısség nem terheli, az ebbıl eredı kárt 
Ellátásért felelıs köteles viselni. 

Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdés értelmében a Szolgáltatót a 
tényleges üzemeltetés megkezdésének idıpontjától illeti meg a szolgáltatás díjához 
való hozzájutás, melynek érdekében szolgáltató érvényes leolvasási, számlázási és 
beszedési rendet épít ki és érvényesít. 
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Szerzıdı felek kijelentik, hogy szolgáltató az üzemeltetést, a közüzemi szolgáltatást saját 
nevében folytatja. 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy jogaikat és kötelezettségeiket egymással kapcsolatosan, 
egymással együttmőködve gyakorolják. Ez az együttmőködési kötelezettség kiterjed 
különösen az üzemeltetés tárgyát képezı víziközmő fejlesztése, állagmegóvása, a 
rendkívüli események körében felmerülı kérdések, az üzemeltetés során esetlegesen 
felmerülı vitás kérdések peren kívüli konszenzusra törekvı egyeztetésére. 

A jelen szerzıdés 2013. január 1-én lép hatályba, és a felek határozatlan idıtartamra kötik 
azzal, hogy az rendes felmondás útján a jelen szerzıdés a hatályba lépésétıl számított 
3 (három) évig egyik fél részérıl sem mondható fel (felmondási moratórium), 
figyelemmel a Kbt. 118. §. (5) b) pontjában írtakra is. 

Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdés bármely okból történı megszőnésekor, a 
megszőnés idıpontjával kötelesek egymással elszámolni mind a viziközmő vagyon, 
mind az ahhoz kapcsolódó, a jelen szerzıdés kapcsán részére átadott és az üzemeltetés 
alatt keletkezett jogi és mőszaki dokumentáció, víziközmő térképi nyilvántartás, 
felhasználói adatbázis tekintetében. 

Szerzıdı felek megállapítják azt, hogy a jelen szerzıdés egyes rendelkezéseinek esetleges 
érvénytelensége nem eredményezi a szerzıdés érvénytelenségét. A felek kijelentik, 
hogy ezen üzemeltetési szerzıdést a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. végrehajtási utasításainak hatályba lépést követıen, de legkésıbb ezen szerzıdés 
hatályba lépését 30 nappal megelızıen felülvizsgálják, szükség szerint kiegészítik 
illetve módosítják.  

Szerzıdı felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerzıdésbıl közöttük 
esetlegesen felmerülı vitákat elsısorban és peren kívül, konszenzusra törekedve, 
egymás között békés úton rendezik. 

Üzemeltetı kijelenti, hogy mőködı gazdasági társaság, jelen szerzıdés aláírásakor nem áll 
csıd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és tudomása szerint nem 
kezdeményezték ellene csıd-vagy felszámolási eljárás megindítását. 

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben, 
egyebekben a Ptk., az 1995. évi LVII. törvény, 2011. évi CCIX törvény, 2011. évi 
CVIII. tv., a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók  

Jelen szerzıdést Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete …. számú 
határozatával hagyta jóvá és fogadta el, felhatalmazva Rédai János polgármestert a 
jelen szerzıdés aláírására. 

Mely szerzıdést, mint akaratunkkal mindenben megegyezıt a mai napon azzal írtuk alá, hogy 
mást írásba foglalni nem kívántunk. A jelen szerzıdés készült 6(hat) eredeti példányban. 

Kuncsorba, 2012. június 29. 

 

  Ellátásért felelıs    Szolgáltató 
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IX. Napirend:  
 
Elıterjesztés Lapu Sándor Kuncsorba, Dózsa Gy. út 57. sz. alatti lakos telekvásárlási 
kérelmére 
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület 
részére azzal a kiegészítéssel, hogy a szerzıdés tartalmazza, hogy a Magyar Államnak 
elıvásárlási joga van. 
 
Rédai János: a törvény szerint önkormányzati ingatlan értékesítése esetén a Magyar 
Államnak elıvásárlási joga van, ezért az adás-vételi szerzıdést meg kell küldeni MNV Zrt-
nek. A bizottsági ülésen felmerült, hogy jól van-e kiszámolva a telkek értéke, amennyiben 
nem, akkor azzal az összeggel fogadja el a testület. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
40/2012. (V.28.) önkormányzati határozat 
Lapu Sándor telekvásárlási kérelmérıl 
 

1. Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról 
szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésének (b) pontja 
alapján a belterület 325/7. hrsz.-ú és a 325/3. hrsz.-ú belterületi telkét értékesíti 
Lapu Sándor 5412 Kuncsorba Dózsa Gy. út 57. sz. alatti lakosnak.  

 
2. A beépítetlen telek vételárát a 325/7 hrsz.-ú telek esetében bruttó 152.900 Ft-ban, 

a 325/3 hrsz.-ú telek esetében pedig bruttó 128.200 Ft-ban  határozta meg. 
 

3. Az ingatlanok tekintetében a Magyar Államot elıvásárlási jog illeti meg, 
 

Errıl értesülnek: 
1.    Rédai János polgármester 
2.    Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
3.    Dr.Ondok László aljegyzı 
4.    Képviselı-testület tagjai 
5.    Lapu Sándor Kuncsorba, Dózsa Gy. út 57. 
6.    Irattár 
 
X. Napirend: 
 
Egyéb bejelentések 
 
Dr. Ondok László: Polgármester Úr a tájékoztatójában említette, hogy volt egy bírósági 
tárgyalás az ingatlan tulajdon jogának megállapítása érdekében, ott azt a tanácsot kaptuk a 
Magyar Államot képviselı ügyvéd úrtól, hogy próbáljuk meg peren kívül földhivatali 
eljárásban elintézni a tulajdonjog bejegyzést. E miatt a pert leszüneteltettük, utána 
polgármester úrral személyen voltunk bent a Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal 
hivatalvezetıjénél sajnos nem sikerült ott elintézni. A Magyar Államtól egy hozzájáruló 
nyilatkozatra lett volna szükség, amelyet a Magyar Állam nem adott ki. A pozitív hír az, hogy 
a tegnapi napon sikerült egyeztetni a Bírónıvel és ígéretet tett arra, hogy július 10-re kitőzi a 
tárgyalást. Ítéletet nem lehet megelılegezni, a tárgyaláson elhangzottak alapján is a Bírónınek 
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sem voltak kételyei a felıl, hogy Kuncsorbát illeti meg a tulajdonjog, a Magyar Állam 
képviselıje is azt nyilatkozta, hogy az ítéletet el fogja fogadni, nem fog fellebbezni. A másik 
két fél Örményes Önkormányzata és az E.ON, akinek vezetékjog van bejegyezve már írásban 
is nyilatkoztak, hogy nem ellenzik a kereseti kérelem teljesítését. Reméljük, hogy július 10-én 
születik egy ítélet annak jogerıre kell emelkedni, valószínő, hogy pozitív döntés születik 
számunkra. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: kérdezi, hogy munkaruhára jogosultak-e azok a közmunkások, akik 
egy évre vannak felvéve? Más településen kapnak munkaruhát. 
 
Dr. Ondok László: az függ a munkától is, amit végeznek. Az a szabály rájuk is vonatkozik, 
ha olyan a munkavégzés, amely a ruházat szennyezıdésével, elhasználódásával jár akkor, 
biztosítani kell a munkaruhát. 
 
Rédai János:  védıkesztyőt kapnak a közmunkások. Megköszöni a megjelenést, az ülést 11 
órakor bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


