
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 13-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 
   
 
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. Szeremi Krisztián munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 
 
Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. 
 
Megkérdezi, van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a 19/2002.(XII.31.) és a 15/2003.(XII.15.) számú önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a napirendet megtárgyalta és 
javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
Dr. Ondok László: az elıterjesztés a bizonyos szinten összefonódó kommunális adó és 
hulladékszállítási díj szétválasztására tesz javaslatot. Valamint a hulladékszállítás kapcsán a 
lakosság számára három őrmértékő edényzet, illetıleg zsák választási lehetıségét teremti 
meg. A kommunális adó tekintetében pedig 6.000,-Ft éves mérték bevezetésére tesz 
javaslatot. Mind két módosítást 2013. január l-tıl javasolja bevezetni. 
 
Rédai János: amikor kiírtuk a hulladékszállításra a pályázatot felvetıdött, hogy a 
lakosságnak több választási lehetıséget tudjunk biztosítani ezért a rendeletünket módosítani 
kell. Majd ennek megfelelıen az árajánlatkérést ezzel kiegészítjük. A kommunális adó 
bevételbıl az önkormányzat fizette a lakosság hulladékszállítási díját. 2013-tól 
feladatfinanszírozás lesz, így nem lesz lehetıségünk, hogy a kommunális adóból fedezni 
tudjuk ezt a kiadást. Az adóbevételt az önkormányzatnak mőködésre kell felhasználnia. 
Látjuk a kiosztott tájékoztatóban, hogy a kommunális adó maximális mértéke több mint 
26.000,-Ft, ezzel szemben a 6.000,-Ft méltányos összeg. A lakosságra egyre több teher fog 
nehezedni ezért próbáljuk a szemétszállítást úgy megoldani, hogy a lehetı legkevesebbe 
kerüljön. Azt tudjuk, hogy a hulladékkezelés 8.680,-Ft/tonna lesz jövıre, de még egy 3.000,-
Ft-os tonnánkénti hulladék elhelyezési díj várható, attól függ, hogy a parlament hogyan 
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fogadja el a hulladékgazdálkodási törvényt. Ha ez a 3.000,-Ft hozzájön, akkor majd nem 
13.000,-Ft lesz. Azt kéri a képviselıktıl, hogy a lakosoknak próbálják elmagyarázni. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: való igaz, hogy eddig nem terheltük a lakosságot a szemétszállítási 
díjjal, a környezı településeken már régóta úgy mőködik, hogy szemétszállítási díj és 
kommunális adó is van. Tudjuk, hogy a lakosság egyre nehezebben viseli ezeket a terheket, 
elég szomorú, hogy a kormány egyre inkább rákényszeríti azokat az önkormányzatokat akik 
eddig ezt nem vezették be. Sajnos most már kénytelen vagyunk mi is meglépni, s az a fontos, 
hogy megfelelıen kommunikáljuk a lakosság felé, meg kell velük értetni. Nagyon sokan 
háborognak, hogy nem rakják ki a kukát, akkor miért fizessenek kommunális adót. Ez is 
jogos, ha elégeti a szemetet az meg környezetszennyezés azért meg büntetés járna. Muszály 
mindenkinek a szemetet hetente elszállítatni. Kérdezi, hogy a csökkentett kommunális adó 
mérséklésére lesz-e lehetıség? 
 
Dr. Ondok László: nem tud erre vonatkozó módosításról az adózás rendjérıl szóló 
törvénynek. A részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés, adóelengedés továbbra is 
megmarad lehetıségként. Kuncsorbán nagyon kevés kérelem volt, általában részletfizetésre 
érkeztek kérelmek. Meg van a jogszabályi lehetıség és a helyi adóhatóságnak jelenlegi 
szabályok szerint továbbra is meg lesz a lehetısége erre. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos rendelet-
tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 
KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELİ-TESÜLETÉNEK  
10/2012.(XI.14.) önkormányzati rendelete 

 
a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 

19/2002. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:  
 
1. §  A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII.31.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
 
A szilárd hulladék győjtése 80 literes, 110-120 literes őrtartalmú hulladékgyőjtı 
edényben, valamint 70 és 120 literes egyszer használatos és azonosító jellel ellátott 
zsákban történik. 

  
2. § Hatályát veszíti az R. 9. § (8) bekezdése. 
 
3. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 

hatályát veszti.  
 
Kuncsorba, 2012. november 13. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
   polgármester          aljegyzı 
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Szavazásra bocsátja a kommunális adó mértékére vonatkozó javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 
képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

KUNCSORBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESÜLETÉNEK  

11/2012.(XI.14.) önkormányzati rendelete 
 

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
15/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:  
 
1. §  A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2003.(XII.15.) önkormányzati 

rendelet 7. §-ában a 12.000,- Ft/év szövegrész helyébe a 6.000,- Ft/év szövegrész 
kerül. 
 

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti.  

 
 
Kuncsorba, 2012. november 13. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
   polgármester          aljegyzı 
 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 8/2009. (IX.17.) számú rendelet módosításáról 
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja a testület részére. 
 
Rédai János: olyan rendeletmódosításról van szó, amit sajnos, hogy meg kell tennünk. A 
lakosoknak ez a kisded támogatás is nagy segítség volt. A következı évtıl az 
önkormányzatoknál feladatfinanszírozás lesz, azt sem tudjuk hogyan fog összeállni a 
következı év költségvetése. De azt látjuk, hogy önként vállalt feladatot nem tudunk vállalni 
és mínuszos költségvetést nem tervezhetnek az önkormányzatok. Fájó szívvel, de ezt meg kell 
tennünk. Ha a következı években úgy fognak bennünket finanszírozni esetleg, akkor ismét 
tudjuk támogatni a kisdedeket, de ennek kevés a valószínősége. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: csatlakozni tud az elıtte és a bizottsági ülésen szólókhoz. İ volt 
annak idején aki, ennek a támogatásnak a bevezetését szorgalmazta és most nagyon fájó 
szívvel szavazza meg ennek a megszüntetését. Érthetı a javaslat, még nem látjuk a jövı évi 
költségvetésünket. A Polgármester Úr utolsó mondatai reményt adnak arra, hogy 
visszakerülhet ez a támogatás a rendeletünkbe. Reméli, hogy olyan finanszírozás lesz, hogy 
ezt megtehetjük. Ez nem olyan nagy összeg, amely gyermekvállalásra ösztönzi a fiatalokat, de 
még is jó volt, hogy a kisgyermekes családokon ilyen módon tudtunk segíteni. 
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Rédai János: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

KUNCSORBA KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

12/2012.(XI.14.) önkormányzati rendelete 
 
 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
                               8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a  szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következıket rendeli el: 

 
 
 
1. §  A  pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

8/2009. (IX.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontját, a 19, 20 és 21 §- 
ait  és a 26. § (1) bekezdés negyedik francia bekezdését hatályon kívüli helyezi. 

 
2.§. E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon  
            hatályát veszti. 
 
 
 
Kuncsorba, 2012. november 13. 
 
 /: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
   polgármester          aljegyzı 
 
 
III. Napirend:  
 
Elıterjesztés a köznevelési intézmények mőködtetési feladatainak ellátására 
 
Ács Gyuláné: az elıterjesztést a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Rédai János: egy hónappal ezelıtt a képviselı-testület hozott egy szándéknyilatkozatot a 
közoktatási intézmény feladat átadásáról. Úgy gondoltuk Aljegyzı Úrral, hogy mi 
kinyilvánítjuk, hogy az iskolát nem kívánjuk mőködtetni, átadjuk az állam részére. Eddigi 
ismereteink szerint ezt a döntést november 15-ig kell meghoznunk. A szándéknyilatkozat óta 
új helyzet nem áll fenn, nem tudjuk önmagunk fenntartani az iskolát, így átadjuk az állam 
részére. A tulajdonjog az önkormányzatnál marad, csak mőködtetésre veszi át az állam. A 
határozati javaslatot meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak is. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
63/2012.(XI.13.) sz. önkormányzati határozat 
Köznevelési intézmények mőködtetési feladatainak ellátásáról. 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testület a Nemzeti Köznevelésrıl szóló 
2011. évi XCX törvény 74. § a/aa) pontja alapján a következı határozatot hozza: 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat a köznevelési intézmények mőködtetését 2013. január 
1-jétıl az államtól nem vállalja át, így a mőködtetés átvállalására vonatkozó nyilatkozatot 
nem nyújt be. 

 
Errıl értesülnek: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Dr. Tombácz Ferenc jegyzı 
4. Dr. Ondok László aljegyzı 
5. Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága - Szolnok 
6. Irattár 

 
Gelléné Tokai Erzsébet: kérdezi, hogy az óvodai társulás 2013. szeptemberig megmarad-e? 
 
Rédai János: Örményesen volt egy egyeztetés, hogy milyen formában legyen tovább az 
óvoda. Két lehetıség van. Egyik az óvodák társulási normatíváját még talán le lehet hívni 
júniusig. Ha ez lehetséges, akkor maradna a társulás júniusig. Ha nem, akkor nem maradna a 
tárulás, mert nekünk még hozzá kellene tenni a mőködtetéshez. Fegyverneki társulásoknál 
mindnél van gazdasági egység, ennek a fenntartása plusz kiadást jelent nekik. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: úgy tudja, hogy ami Kuncsorba miatt jelentkezett pluszköltség 
20.000,-Ft, melyet a gazdaságis kapott, mivel nekünk is kellett könyvelni. Szerinte ennél több 
plusz költség nem jelentkezik, de ezt meg kell beszélni. 
 
Rédai János: novemberi testületi ülésen lesz errıl döntés, ott ki fog derülni, hogy lesz-e plusz 
normatíva. Kér-e még pénzt Fegyvernek, vagy nem. Ha nem lesz társulás, akkor itt vezetıt 
kell kinevezni, annak vezetıi pótlék jár. A pénz fogja eldönteni, hogyan alakul az óvoda 
helyzete. 
 
Bana Lajosné: a 20.000,-Ft költséggel egyetért. Az intézményvezetı, vagy igazgató bérét 
Fegyvernek állapította meg, és úgy tudja, hogy az igazgató jóval többet kap mint amit a 
közalkalmazotti törvény elıír. Ehhez nekünk semmi közünk. Másik dolog, neki nagyon 
aggályos, hogy januártól fel akarja bontani a társulási megállapodást, és itt vagyunk november 
közepén, és nem tudunk semmit. Ez így nem mőködik. Van egy megállapodásunk és attól, 
hogy a társulási törvény január l-tıl hatályát veszti, van az önkormányzatoknak egy 
megállapodásuk, ami leírja, hogy idıben mikor bonthatja fel az intézményfenntartó társulást. 
 
Rédai János: mivel egy magasabb törvény hatályát veszti, attól maradhat. Ha a 
finanszírozásban nem tudunk megegyezni, akkor nem marad. Azért mondta, hogy november 
végére elıkészít Fegyvernek egy elıterjesztést. 
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Bana Lajosné: nagyon késésben vagyunk. Már kiszámolhatták volna, hogy a kiegészítı 
normatíva nélkül milyen finanszírozási többlete keletkezik, ezt a többletet egyébként 
maguknak generálják. Fegyvernek hozzáállását nem érti, a konyhánál betartják a két hónap 
felmondási idıt, itt meg nem. 
 
Rédai János: ha plusz pénzt kérnek az óvoda fenntartásához, mi azt nem tudjuk biztosítani. 
Azt vegyük figyelembe, hogy ık sem tudják, úgy ahogy mi sem, hogyan fogják finanszírozni 
az intézményt.  
 
Gelléné Tokai Erzsébet: az kéri Polgármester Úrtól, hogy nagyon szorgalmazza ennek a 
rendezését, mert ha megszőnik ez a társulás január l-el, utolsó órában vagyunk, mert rengeteg 
adminisztrációt el kell intézni ez mind idı. OM azonosítónk nem lesz január l-tıl, mire 
fogunk normatívát lehívni? Jelenleg fegyverneki intézmény OM azonosítóval mőködünk, 
mint tagintézmény, ezt nekünk meg kell igényelni és az is idıbe fog telni. Csatlakozik a 
Képviselı Asszonyhoz, hogy nem érti ezt a hozzáállást, mert hamarabb el kellett volna 
kezdeni, ha ez a szándék Fegyverneken, akár Örményesen, mert mi kijelentettük, hogy 
szeretnénk, ha megmaradna ez a társulás. Ha pénzrıl beszélünk szereti azt látni, hogy az 
mennyi, arra mondja, hogy nem, vagy igen. Amíg ez nincs forintosítva, addig ne mondjuk azt, 
hogy nem adunk. Ha maradunk a társulásba, akkor nem kell magasabb vezetıi pótlék, ha 
nem, akkor kell egy megbízott intézményvezetı, azt pályáztatni kell, ennek a feltételeit meg 
kell nézni. Arra kéri a Polgármester urat, hogy nagyon gyorsan intézkedjenek, nem tudja 
miért annyira sürgıs Fegyverneknek felmondani ezt a társulási megállapodást, amikor 
jelentısen nem emelkedett az összeg, a 20.000,-Ft plusz kiadásról tud. 
 
Bana Lajosné: kiegészítı állami normatíva nélkül már kiszámolhatták volna, és így hogyan 
alakul az intézmény fenntartása. Erre nem hivatkozhatnak. Ez így nem helyes, mert az óvoda 
finanszírozása fog veszélybe kerülni. 
 
Rédai János: felveszi a kapcsolatot Fegyvernek Önkormányzatával, hogy mielıbb döntés 
szülessen. Megköszöni a megjelenést, az ülést 15 óra 40 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 /: Rédai János :/      /: Dr. Ondok László :/ 
    polgármester                   aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 


