
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 16-i  
              rendkívüli ülésén 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme  
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai  

Erzsébet képviselık 
 
  Dr. Ondok László aljegyzı 
 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Dr. Ondok László aljegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. 
 
Az alábbi napirendi pontot javasolja megtárgyalni: 

1. Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alap” pályázat 
benyújtására 
Elıterjesztı: Rédai János 
Szakelıadó:  Dr. Ondok László aljegyzı 

 
A Képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alap” pályázat 
benyújtására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: évek óta a JNSZ Megyei Közgyőlés pályázatot ír ki parlagfő-mentesítésre, 
eddig minden évben részt vettünk a pályázatban. A Parlagfő-mentesítési Alaphoz 
csatlakoztunk, melyhez a hozzájárulás 10,-Ft/lakos. Ez évben főnyíró traktorra szeretnénk 
pályázni. A maximálisan igényelhetı összeg 375.000,-Ft, melyhez 25 % saját erıt kell  
hozzátenni. Kézi motoros és elektromos főnyírónk már van elég, ha sikerülne ilyen főnyíró 
traktort vásárolni, azzal hatékonyabban tudnánk dolgozni. Tájékoztatásra is kell tervezni, 
szórólapok készítése, propagálás. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: kérdezi, hogy megszabja a pályázat, hogy mennyi összeget kell 
tájékoztatásra fordítani, magasnak tartja ezt az összeget, de ha ilyen a pályázati kiírás 
elfogadja. Jó lesz a főnyíró traktor vásárlása, igaz, hogy a traktorra is lesz főkasza vásárolva 
és a sportpályát azzal vágják le, de a kisebb területre célszerőbb a főnyíró traktor. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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26/2012.(V.16.) sz. önkormányzati határozat 
A  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alap” pályázat benyújtásáról 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat által meghirdetett a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-
mentesítési Alap” c. pályázatban rész kíván venni. 
 

1. Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván 
benyújtani 
 rendezvények)/akció(k) szervezésére és eszközbeszerzésre, az alábbiak 
szerint: 

 
 - Teljes költség      500.000,-Ft 

- Saját erı       125.000,-Ft 
- Igényelt támogatás      375.000-Ft 

 
2.   Kuncsorba Községi Önkormányzata a  125.000,-Ft saját erıt a 2012. évi      

  költségvetésében biztosítja. 
 

Felelıs: Rédai János polgármester 
Határidı: 2012. május 21. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai – Helyben 
2./ Rédai János polgármester – Helyben 
3./ Dr. Tombácz Ferenc jegyzı – Helyben 
4./ Dr. Ondok László aljegyzı – Helyben 
5./ I r a t t á r 
 
Rédai János: tájékoztatja a testületet, hogy május 14-én megtörtént az egyeztetés Tiszatenyı 
és Örményes polgármesterivel a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. 
Megköszöni a megjelenést, az ülést 9 óra 10 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


