
J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013.december 17-i 
    rendes ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai 
  Erzsébet képviselık 
 

Hegedős László jegyzı 
  Pozsa Sándorné gazdaságvezetı 
  Gál Attiláné igazgatási csoportvezetı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Hegedős László jegyzıt, Pozsa Sándorné 
gazdaságvezetıt és Gál Attiláné igazgatási csoportvezetıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. 
A kiküldött meghívón szereplı napirendi pontokat az alábbi kiegészítéssel javasolja 
elfogadni. 
 

10. Elıterjesztés a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi 
költségvetésének II. és III. számú módosítására 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 

 
A 10-ik napirend 11-re, a 11-ik 12-re változik 
 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
77/2013.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat 
A napirendi pontok elfogadásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendi pontjait 
az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1. Elıterjesztés az egyéb települési hulladékokról szóló rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

2. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai 
telephely 2013. évi mőködésérıl 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Bana Lajosné telephelyvezetı 
 

3. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
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4. Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól különös tekintettel az adók kivetésére, 
beszedésére, behajtására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

5. Elıterjesztés a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat elfogadására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

6. Elıterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd 
hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási 
Megállapodás módosítására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

7. Elıterjesztés a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulást 
Megszőntetı Megállapodás elfogadására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

8. Elıterjesztés a települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre történı szállításáról 
szóló szerzıdés jóváhagyására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

9. Elıterjesztés az egyéb települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre törtnı 
szállításáról szóló szerzıdés jóváhagyására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 

 
10. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi költségvetésének II. 

számú módosítása 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

11. Elıterjesztés a Képviselı-testület 2014. évi munkatervének elfogadására 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
     

12. Egyéb bejelentések 
 

Errıl értesülnek:  
1.) Rédai János polgármester   helyben 
2.) Hegedős László jegyzı   helyben 
3.) Képviselı-testület tagjai   helyben 
4.) Irattár 
 
I n t e r p e l l á c i ó k: nem érkezett közérdekő kérdés, bejelentés. 
 
Polgármesteri tájékoztató: 
A két ülés között tett fontosabb eseményekrıl 
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- November 29-én Törökszentmiklóson részt vett az Ivóvízminıség-javító Társulás ülésén. 
- December 2-án Többcélú Kistérségi Tárulási ülésen vett részt Törökszentmiklóson. 
- December 5-én Mezıtúron részt vett a megyei és járási települések együttmőködési  
   megállapodásának az aláírásán. 
- December 12-án Szolnokon önkormányzati egyeztetésen vett részt. 
- December 16-án a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület elnökségi ülésén vett részt. 
- A Kuncsorbarátok Egyesülete részére az energiaudvar pályázathoz megelılegezett összeg  
   megérkezett a számlánkra. 
- Karácsonyi csomagok kiosztása megtörtént, mindenkinek megköszöni a hozzájárulást. 
 
Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
78/2013.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat 
Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tárgyalta a Polgármesteri 
tájékoztatót, melyet elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Hegedős László jegyzı 
4. I r a t t á r 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés az egyéb települési hulladékokról szóló rendelet megalkotására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Hegedős László: kötelezı közszolgáltatásról van szó, amit rendeletben szabályozni kell. A 
napirendi sorban szereplı közszolgáltatási szerzıdés elfogadása után van lehetıség arra, hogy 
a lakosság az igénybe vett szolgáltatás után tudjon visszaigényelni támogatást. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
13/2013. (XII. 18.) rendelete 

 
Az egyéb települési hulladékokról 

 
 

Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következı rendeletet alkotja: 
 
 

I. A rendelet hatálya 
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1.§. E rendelet hatálya kiterjed az egyéb települési hulladékok közül: 
 

• EWC 20 03 04 – emésztıgödörbıl származó iszapra, 
 
• EWC 20 03 09 – közelebbrıl meg nem határozott lakossági hulladékokra. 
(továbbiakban: hulladék) 

 
 

II. Alapfogalmak 
 

2.§.  E rendelet alkalmazásában 
 

- Közszolgáltató: Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 
 

- Üresen álló lakó- és egyéb ingatlanok: Éven belül egybefüggıen egy hónapot, éves 
összesenben 4 hónapot meg nem haladó ingatlanban való tartózkodás. 

 
 

III. A helyi közszolgáltatás tartalma, közszolgáltatással ellátott területek határai 
 

3.§.  (1)  Kuncsorba önkormányzat az ingatlan tulajdonosoknál, használóknál (a továbbiak- 
 ban: tulajdonos) keletkezı hulladék kezelésére kötelezı közszolgáltatást (a 

továbbiakban: közszolgáltatás) vezet be és tart fenn a község egész közigazgatási 
területére. 

 
(2)  A közszolgáltatás kiterjed: A lakosságtól összegyőjtött hulladék rendszeres 

elszállítására. 
 
4.§.  A hulladék ártalmatlanításának helye: a Fegyverneki 017/4. hrsz-ú külterületi 

földrészleten elhelyezett leürítı hely.  
 
5.§.  A hulladék elszállíttatása, ártalommentes elhelyezése, kezelése, az azzal kapcsolatos 

nyilvántartási és egyéb feladatok ellátása a közszolgáltató feladata. 
 
 

 
IV. A közszolgáltatás ellátásának rendje  

 
1. Az ingatlan tulajdonos jogai és kötelezettségei 

 
6.§.  (1)  Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt:  

 ingatlan tulajdonos) köteles az ingatlanán keletkezı hulladékot a külön 
jogszabályban elıírtak szerint győjteni és rendszeres elszállíttatását a 
közszolgáltató útján biztosítani.  

 
(2)  Az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani, hogy a hulladék az ingatlana 

területére, közterületre átmenetileg sem kerülhet ki a természeti, elemi csapások 
kivételével. 
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B) A közszolgáltató feladatai 

 
7.§. (1)  A hulladék szállítása kizárólag erre a célra rendszeresített zárt rendszerő olyan 

  jármővel, és úgy végezhetı, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor 
érvényes jogszabályoknak. 

 
(2)  A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a bejelentéstıl számított 36 órán belül 

elvégezni. 
 

(3)  A közszolgáltató a hulladék elszállítását nem tagadhatja meg. 
 

(4)  A közszolgáltató a hulladék átvételét köteles dokumentálni és igazolni a 
közszolgáltatási díj kifizetéséhez. 

 
 

V. A közszolgáltatás díja 
 
8.§.  (1)  Az ingatlan használata során keletkezett egyedi emésztıgödrökben ideiglenesen  
  tárolt hulladék elszállítása megrendelés alapján történik a (2) bekezdés szerint. 
 

(2)  A megrendelı (ingatlan tulajdonosa) a szállítási igényt a közszolgáltató felé jelzi.  
 

(3)  A közszolgáltató és a megrendelı a munka elvégzését a megrendelı lapon 
aláírásával igazolja.  

 
(4)  Az elvégzett szolgáltatást a megrendelı a helyszínen nyugta átadása ellenében 

készpénzben kifizeti a közszolgáltató részére. Az intézmények részére végzett 
szolgáltatás kifizetése a közszolgáltató által kiállított számla alapján átutalással 
történik.  

 
9.§.  A hulladék közszolgáltatási díját a Közszolgáltatási Szerzıdés tartalmazza. 
 
 

 
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
10.§.   E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 /: Rédai János :/       /:Hegedős László :/ 
               polgármester                  jegyzı 
 
II. Napirend:  
 
Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai 
telephely 2013. évi mőködésérıl 
 
Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a testületnek. 
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Rédai János: mindenki nevében megköszöni az intézményben dolgozók egész éves 
munkáját. Nagyon lelkesen és a lakosság megelégedésére végzik munkájukat. Ha nem 
mőködne jól az intézmény, akkor nagyon sokat hozzá kellene tennie az önkormányzatnak. A 
telephely vezetıvel napi kapcsolatban vagyunk, ha valami gond felmerül azonnal meg tudjuk 
oldani. Az intézmény mőködési engedélye ideiglenes, az akadálymentesítést 2014. december 
31-ig meg kell oldani. Az operatív programban benne van ez a fejlesztés, de arra nem 
várhatunk, mindenképpen a következı évben meg kell valósítani. Kapott az intézmény 
elektromos kerékpárt, új mosógépet. Kéri a telephely vezetıt, hogy tolmácsolja a Képviselı-
testület elismerı szavait a dolgozók felé és azt kéri, hogy továbbra is ilyen lelkesen végezzék 
munkájukat. Az étkeztetést sikerült megoldani, úgy néz ki, hogy a társulás nincs veszélyben. 
Szavazásra bocsátja a beszámolót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
79/2013.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2013. 
évi tevékenységérıl, kiemelten a szakmai munkáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tárgyalta a Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2013. évi 
tevékenységérıl, kiemelten a szakmai munkáról szóló beszámoló, melyet 
elfogadott. 
 

Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai  
2. Rédai János polgármester 
3. Hegedős László jegyzı 
4. Barta Józsefné igazgató 
5. I r a t t á r 
 
III. Napirend:  
 
Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységérıl 
 
Hegedős László: ülés elıtt kiosztásra került egy kiegészítés a beszámolóhoz, mely a 
pénzügyi részt tartalmazza. Leírtuk, hogy a településeken milyen feladatok vannak és 
mekkora a feladatok mennyisége. A hivatalt megterhelte ez a nagy mennyiségő feladat, ahogy 
a beszámolóban is írta erısítésre van szükségünk, a pénzügyi vonalon pedig halmozottan. 
Kevesen vannak a dolgozók, megsokszorozódott a feladat, már-már a lehetetlenség határán 
vagyunk ezzel a létszámmal. Volt egy egyeztetésünk a három település Polgármesterivel és a 
Pénzügyi csoportvezetıvel, sikerült megbeszélnünk a problémát. Meg kell találnunk a 
megoldást, reményeink szerint talpra fogunk állni, ha összejön az, hogy meg tudjuk növelni a 
pénzügyi csoport létszámát. 
 
Gál Attiláné:  kiegészítése: 6. oldal Kuncsorba – utólagos bejegyzések 24 db. 
 
Ács Gyuláné: mondta Jegyzı Úr, hogy a pénzügyi csoportot meg kell erısíteni, ez 
lehetséges, mert mindig az volt mondva, hogy a kormányzat meghatározta hány személyt 
lehet alkalmazni erre a hivatalra. 
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Hegedős László:  a maximum létszámot soha nem határozta meg a központi irányítás, a 
finanszírozást határozták meg, viszont a mai, illetve a legutóbbi 2014-es költségvetés 
tervezethez képest nincs változtatás, akkor a hivatali finanszírozásban lesz rá mozgástér, hogy 
ezt meg tudjuk oldani.  
 
Gelléné Tokai Erzsébet: nagyon sokat van a hivatalban a pénzügyi csoportnál és látja, hogy 
nagyon megterheltek. Nagyon megnövekedett a feladatuk, mert amit csak lehetett borítottunk. 
Elıször is a hivatalok társultak, elıször csak Kuncsorba és Tiszatenyı, majd csatlakozott 
Örményes. Ez nem volt elég az egyéb törvényi változások mellett, az óvoda társulása is 
megváltozott, júliustól itt történik a könyvelése. Ezeket a feladatokat ezzel a létszámmal 
képtelenség ellátni. Mindenképpen kell rá megoldást találni, mert ha a pénzügy nem lesz 
rendben, akkor a finanszírozásunk sem. 
 
Hegedős László: hozzá kell tenni, hogy most már minden egyes intézménynek elemi 
költségvetést és elemi beszámolót kell készíteni, így megtöbbszörözıdött a pénzügy munkája, 
jelenleg 11 beszámolót és költségvetést kell készíteni. 
 
Pozsa Sándorné: ezt három éve hozták be. Ami nagyon jelentıs feladatnövekedés,  fıkönyvi 
kivonattal alátámasztott havi jelentést kell adni a Kincstárnak minden hónap 20-ig. Kevesen 
vagyunk, két  fı az, akinek a vállán nyugszik a könyvelés, a beszámoló és a költségvetés. 
Azon is gondolkodni kell, mi van, ha valaki kiesik?  
 
Hegedős László: ha meg tudjuk oldani, nincs probléma, csak meg tudjuk oldani rövid idın 
belül. 
 
Rédai János: a tiszatenyıi hivatalban majd nem minden nap megfordul, látja, mennyi 
munkájuk van. Jelezte többször, hogy nem igazán jó ez így, próbáljon meg átadni a 
munkából, de nincs kinek. Ez a munka rovására megy, nem látunk tisztán, nem mindegy hogy 
havonta pontosan látjuk a pénzügyi helyzetünk, nem pedig csak hozzávetılegesen. 
Mindennek az alapja a pénzügy. Nem tudjuk, hogy a közös hivatalnak mennyi pénzt kell 
átadnunk, az óvodatársuláshoz mennyivel kell hozzájárulnunk. Ma fogadta el a Parlament a 
2014. évi költségvetést, nem tudjuk, hogy megmaradt-e az, amit az önkormányzatoknak 
szántak. Ha nem módosítottak rajta, akkor talán beleférünk abban, hogy létszámot emeljünk, 
de ha nem akkor is meg kell oldani. Az a legrosszabb, ha a pénzügyben nem látunk tisztán. 
Az egyik dolgozó a pénzügyrıl január 1-el elmegy, a helyett olyan személyt kellene találni, 
aki január 2-tıl ugyanúgy  tudjon dolgozni, mint az elıdje, nehéz. A mai megbeszélésen is 
elmondta, hogy amit tudunk, adjuk le, nem biztos, hogy kell nekünk az Ivóvízminıség-javító 
Társulás könyvelését végeznünk. Adjuk vissza, módosítani kell az alapító okiratot és 
megállapodást, megcsináljuk. Jegyzı Urat megkéri, hogy ezt jelezze a Társulás felé, hogy 
január l-el lemondjuk a könyvelését. A Startmunka is nagyon sok Tiszatenyın és 
Örményesen. Bejött az óvodatársulás. Kettı fıt kell felvenni, egyet az elmenı helyett és még 
plusz egy fıt a pénzügyre. 
 
Pozsa Sándorné: van a munkaügyes kolléga, aki a munkaügy mellett végzi a startmunkát és 
ı a pénztár ellenır. Van, aki most elmegy, aki a fıkönyvi könyvelést végzi, neki volt 
segítsége, akik felvitték az adatokat, ezen kívüli végzi ÁFA bevallást és a tárgyi eszköz 
nyilvántartást. Van még egy pénztáros, aki az utalásokat végzi, a többi feladatra pedig vagyok 
én. Az adóról nem beszél, mert az minden településen kint van, az megoldott. Örményesen 
osztott munkakörben pénztárosi feladatokat lát el Bartáné. Fı feladata az adó. Tiszabı miatt a 
pénztári tevékenység a munkaidejének nagy részét lefoglalja.  
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Egy olyan személy kell tudásban, mint Szőcsné, aki elmegy és még kellene egy fı 
mérlegképes könyvelı végzettségő ember, aki tud helyettesíteni. Azért nem megyünk el 
szabadságra, egyrészt a határidık miatt, másrészt nincs aki megcsinálja helyettünk a munkát. 
Ez így tovább nem megy. Mi ezt a pénzügy területérıl március óta többször jelezzük a 
vezetıink felé. 
 
Bana Lajosné: ezt a létszámot záros határidın belül meg kell oldani. 
 
Rédai János: amikor megalakultunk, akkor azt mondtuk, hogy félévkor nézzük át, hogyan 
állunk. Sajnos nem jutottunk el odáig, hogy leüljünk és megbeszéljük. 
 
Gál Attiláné:  a munkaköri leírások rendezése után voltak feladat átcsoportosítások és bíztunk 
abban, hogy ez megoldódik. 
 
Pozsa Sándorné: ha nálunk nincs a 4 fı közfoglalkoztatott, aki besegített, akkor biztos, hogy 
nincsenek a jelentések elkészítve. Sokkal könnyebb helyzetben lenne, ha Szőcsné maradna, és 
akkor csak mellé kellene felvenni egy szakembert, aki betanul. De erre nincs idı. Neki ennyi 
feladat mellett nincs arra ideje, hogy betanítson két embert. A zárszámadás és költségvetés 
idıszakában vagyunk, amely a legnehezebb és ebben az idıszakban fog kiesni egy dolgozó.  
 
Rédai János: bízzunk benne, hogy minél elıbb megoldódik ez a helyzet. Mindenképpen 
olyan embert kell felvenni, aki az önkormányzati költségvetést ismeri. Ha akkor ültünk volna 
le, amikor megbeszéltük, nem jutottunk volna idáig. Ezekkel a problémákkal foglalkozni 
kellett volna és nem süket fülekre találni. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: arra kéri Polgármester Urat, mivel sokat van Tiszatenyın a 
hivatalban, próbáljon meg odahatni arra, akire kell, hogy ha vannak problémák, azok felett ne 
sikkadjanak el. 
 
Hegedős László: nehogy bárkiben felmerüljön, hogy róla van szó. Az ı keze meg van kötve, 
ezt tudják a dolgozók, amit lehet és meg tudunk oldani, azt megoldjuk, ami túl halad rajta 
azzal nem tud mit tenni. 
 
Ács Gyuláné: Jegyzı Úr a dolgozóiért próbáljon meg kiállni. 
 
Bana Lajosné: kéri Polgármester Urat, hogy tájékoztasson bennünket, hogyan sikerült ezt a 
problémát megoldani. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a beszámolót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
80/2013. (XII. 17) önkormányzati határozat 
A Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évben végzett tevékenységérıl 

 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évben végzett tevékenységérıl 
szóló beszámolót, melyet elfogadott. 
 

Határozatról értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai        helyben 
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2. Rédai János polgármester        helyben 
3. Hegedős László jegyzı        helyben 
4. Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal Kuncsorbai Kirendeltsége  helyben 
 
IV. Napirend:  
 
Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól különös tekintettel az adók kivetésére, 
beszedésére, behajtására 
 
Ács Gyuláné: bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testületnek. 
 
Rédai János: a beszámoló részletes, megköszöni az adóügyintézı munkáját. Az adózás a 
pénzügy egyik része. Az adóbehajtást napi szinten figyelemmel kell kísérni. Nagyon jól 
végzi a munkáját, látszik az adók beszedésébıl is. Nehéz lesz, amikor nem itt végzik az 
adózást, ezt követni, nem lesz egyszerő. Itt is olyan kontaktus kell, legyen a települések 
között, hogy ez zökkenımentes legyen. Jelenleg az adóügyes tudja kik a közmunkások, 
kiknek van tartozása és küldi a letiltást. 
 
Hegedős László: ezt a tiszatenyıi Kolléganı is tudja, mert amikor átadtuk a munkaköri 
leírásokat, akkor elmondtuk neki, hogy arra készüljön fel, hogy a kuncsorbai adó hozzá fog 
kerülni. Azt kérte tıle, hogy a lehetı legjobban próbálja megismerni a kuncsorbai helyi adó 
sajátosságait. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a beszámolót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
81/2013.(XII.17.) önkormányzati határozat 
A helyi adózás tapasztalatairól, különös tekintettel az adók kivetésére, beszedésére, 
behajtására 

 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adózás 
tapasztalatairól különös tekintettel az adók kivetésére, beszedésére, behajtására 
szóló beszámolót elfogadta. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai        helyben 
2./ Rédai János polgármester        helyben 
3./ Hegedős László jegyzı        helyben 
4./ Pozsa Sándorné gazdaságvezetı       helyben 
5./ I r a t t á r 
 
V. Napirend: 
 
Elıterjesztés a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat elfogadására 
 
Hegedős László: a Megyei Könyvtár egységesíteni kívánja a szabályzó dokumentumokat. 
Ajánlással élt a szabályzatokkal kapcsolatban, amit a könyvtáros elkészített a mi 
sajátosságainknak megfelelın. Javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
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Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
82/2013.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat 
Községi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Könyvtárhasználati és Szolgáltatási 
Szabályzatának  és Győjt ıköri Szabályzatának elfogadására 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
 

1. a Községi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Könyvtárhasználati 
és Szolgáltatási Szabályzatát 1. sz. melléklet szerint elfogadta. 

 
2. a Községi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Győjtıköri 

Szabályzatát a 2. sz. melléklet szerint elfogadta. 
 
Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Hegedős László jegyzı 
4. Verseghy Ferenc Könyvtár Szolnok 
5. Márton Istvánné könyvtáros 
6. I r a t t á r 
 

 
1. sz. melléklet a 82/2013.(XII.17.) sz. önkormányzati határozathoz 

 
 

1. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 
 
 
A Kuncsorba Községi Könyvtári Információs és Közösségi Hely nyilvános könyvtár, ennek 

megfelelıen rendelkezésére áll minden érdeklıdınek a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási 

Szabályzatban rögzített módon. A könyvtár közszolgáltatásként a társadalom valamennyi 

rétege számára korlátozás nélkül egyenlı esélyő hozzáférést biztosít a korszerő könyvtári 

szolgáltatásokhoz. A könyvtár támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, 

közösségépítı tevékenységével növeli a település értékteremtését és értékmegırzését. 

 

A könyvtár neve: Községi Könyvtári Információs és Közösségi Hely  

A könyvtár címe: 5412 Kuncsorba Dózsa Gy. út 49. 

Telefonszám:56/590-631 Fax:56/590-632 

e-mail:iksztcsorba@gmail.com Honlap: 
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Nyitva tartás: 

Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

-  -  8 12 8 12 10 12 10 12 - - - - 

13 18 13 18 13 18 13 18 13 18 15 19 14 18 

 

 

A könyvtárhasználat feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok: 

A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használati és szolgáltatási 

szabályzat elfogadását aláírásával elismeri és betartja. 

Könyvtári tag/olvasó az lehet, aki az adott idıszakra érvényes olvasójeggyel 

rendelkezik. A beiratkozáshoz szükséges az alábbi adatokat hitelt érdemlıen igazolni 

(természetes személyazonosító adatok és lakcíme): 

            név, anyja neve, születési hely és idı, lakcím, személyigazolvány vagy útlevélszám. 

További adatok kérése lehetséges, a megadásuktól az olvasó elzárkózhat. A személyes 

adatokban történı változást a könyvtárhasználó köteles jelezni a könyvtárosnak. Az 

adatok védelme érdekében a mindenkori jogszabályok betartásával felel a könyvtár. 

Önálló jövedelemmel nem rendelkezık esetén jótálló személy szükséges, akinek a 

fenti felsorolásban szereplı adatait is rögzíti a könyvtár. A külföldi, ill. hazánkban 

ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezık számára a kölcsönzés feltétele, hogy 

magyar állampolgár jótálló kezességet vállaljon értük. 

 

A könyvtár a beiratkozást adott év januártól decemberig érvényesíti. 

A beiratkozás ingyenes. 

 

A könyvtár ingyenes alapszolgáltatásai: 

A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl 

szóló 1997. évi CXL. törvény 56. § (2) alapján minden könyvtárlátogató jogosult 

az alábbi ingyenes alapszolgáltatásokra: 

• Könyvtárlátogatás 

• A könyvtár által kijelölt győjteményrészek helyben használata 

• Az állományfeltáró eszközök használata 

• Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

•  
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A könyvtár térítésmentes szolgáltatásai, igénybevételük módjai, szabályai: 

Helyben használat 

A szabadpolcokon elhelyezett könyveket az olvasó minden korlátozás nélkül 

kézbe veheti.   

Tájékoztatás 

A könyvtár információ-szolgáltatást nyújt, segít az olvasóknak, használóknak a 

tanulásban, a munkában, a mindennapi életben felmerülı kérdések adatszerő és 

tartalmi megválaszolásában. 

Kölcsönzés 

A kölcsönzés beiratkozáshoz kötött  

 Az olvasók egy alakalommal 8 dokumentumot kölcsönözhetnek. A kölcsönzési 

idı 4 hét, amelyet személyesen vagy telefonon két alkalommal meg lehet 

hosszabbítani 30 napra, amennyiben nincs a dokumentumra elıjegyzés. 

Az elveszett, vagy a kölcsönzınél megrongálódott könyv pótlásáról az olvasó 

gondoskodik: 

• a kereskedelmi forgalomban beszerezhetı ugyanazon mő azonos, vagy újabb 

kiadását,  

• ill. az adott mő győjteményi értékének megtérítését követeli a könyvtár. 

Késedelmi díj 

A könyvtár 30 nappal a kölcsönzési határidı lejárta után a késedelmes olvasót 

kötelezettségére normál postai levélben figyelmezteti. E levelet az önálló 

jövedelemmel nem rendelkezı olvasók esetében a jótállónak kell elküldeni, és fel kell 

benne tüntetni a kölcsönzött dokumentumok típusát és darabszámát. 

Ha a dokumentumot kétszeri felszólításra sem szolgáltatja vissza a kölcsönvevı, az 

intézmény egy harmadik felhívást is küld részére (ill. ha önálló jövedelemmel nem 

rendelkezik, akkor jótállójának) ajánlott levél formájában, melyben feltünteti azt az 

összeget, amelyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevıtıl 

követel. Ez magában foglalja a késedelmi díjat, az addig felmerült összes postai 

költséget és a dokumentum ellenértékét. A tartozás – késedelmi díj - mindaddig 

növekszik, míg az olvasó a dokumentumot nem szolgáltatta vissza. 

E levélnek figyelmeztetnie kell az olvasót arra is, hogy az intézmény a postára adástól 

számított 30. nap eltelte után - ha a tartozás továbbra is fennáll - bírósághoz fordulhat 

abból a célból, hogy az a kölcsönvevıt a törvény rendelkezései alapján a könyvtári 
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követelés megfizetésére kötelezze. A 30 nap eltelte után a könyvtár a bírósági 

végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el. 

Postai díj mértéke: a mindenkori postai díjszabás szerint 

Késedelmi díj: felnıtt olvasó esetén: 5 ,- Ft/db/nap 

Késedelmi díj gyermek olvasó esetén: 3 ,- Ft/db/nap 

Elıjegyzés 

Az könyvtár állományában meglévı, de kölcsönzés alatt álló könyvekre 

elıjegyzést vesz fel. A mő beérkezésérıl telefonon, e-mailben értesítjük az 

olvasót. Az elıjegyzés díjtalan. 

Könyvtárközi kölcsönzés 

A tanuláshoz, kutatáshoz, egyéni érdeklıdéshez az állományban nem szereplı 

mőveket az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja a könyvtár. A 

KSZR tagkönyvtárak esetében ez díjtalan. 

Csoportos foglalkozások 

Óvodás, iskolás és egyéb csoportokat elızetes bejelentkezés és egyeztetés alapján 

fogad a könyvtár. 

Rendezvények 

A könyvtár rendezvényeket szervez a gyermek és felnıtt korosztály számára, melynek 

célja az olvasásnépszerősítés. 

 . 

Térítéses szolgáltatások, igénybevételük módja és szabályai: 

Számítógép és Internet használat 

A könyvtárban az internet szolgáltatást csak a beiratkozott olvasók vehetik igénybe. 

14 éven aluli olvasók internet használata (a csoportos foglalkozások kivételével) csak 

abban az esetben lehetséges, ha ezt szülı (gondviselı) írásban engedélyezte. Az 

internet használatát a könyvtár – szükség esetén – idıkorlátozással teszi lehetıvé.  

Díja:100/ óra 

Nyomtatás 

A rendelkezésre álló fekete-fehér nyomtatóval lehetıséget biztosítunk szövegek, 

képek nyomtatására. 

Fekete-fehér A/4:  20  Ft/oldal 

         A/3:   30 Ft/ oldal 
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Másolás 

A/4: 20 Ft/oldal   

A/3: 30 Ft/oldal 

  

A technikai eszközök használata csak könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet. 

Terembérlet 

1500.-Ft/ alkalom (2-4 óra) egy alkalom 

  

A könyvtárhasználat általános szabályai 

A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében - csak megfelelı 

öltözékben és az alapvetı higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Ittas, 

szembetőnıen vagy érezhetıen ápolatlan, közintézménybe nem illı (esetleg 

hiányos) öltözékben megjelenı személy a könyvtár épületében nem tartózkodhat. 

Az olvasói terekbe táskát, kabátot bevinni tilos. Az intézmény a ruhákban, táskákban 

stb. elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért stb. felelısséget nem vállal.  

A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak a könyvtáros engedélyével 

rakhatók ki. 

A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. 

Amennyiben megrongálja a dokumentumokat, a könyvtár a dokumentum 

győjteményi értékének megtérítését kéri. 

Étkezni, dohányozni az intézmény egész területén tilos. 

A dokumentumok és könyvtárhasználati eszközök gondos kezelése, megóvása 

minden könyvtárhasználónak közös érdeke. Alapelve a használati szabályzatnak: 

egyik ember könyvtárhasználati joga nem járhat a másik ember ugyanilyen 

jogának sérelmével. 

 

Záró rendelkezés:   

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 82/2013.(XII.17.) sz. határozatával 

elfogadta. 
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Küldetésnyilatkozat 

 

A Kuncsorba Községi Könyvtári Információs és Közösségi Hely könyvtár célja és 

küldetése az, hogy településén magas színvonalú nyilvános könyvtári 

szolgáltatásokkal - mint a kultúra, a mővelıdés és a közösségi találkozások 

társadalmi színtere - váljon a helyi közösség életének aktív formálójává. 

A könyvtár az oktatás, a képzés, az egyéni fejlıdés, az élethosszig tartó tanulás 

eszközévé, nélkülözhetetlen intézményévé váljon a településen. 

A könyvtári feladatellátással az oktatási és közösségi igények figyelembe 

vételével, értékközvetítı és értékteremtı könyvtári szolgáltatásokkal egyenlı 

esélyő hozzáférést biztosítson a kulturális javakhoz. 

A település könyvtára elısegíti a fizikai, mentális, illetve társadalmi hátrányokkal 

küzdı látogatók kulturális integrációját, törekszik az esélyegyenlıségük 

javítására. 

 

Záradék: 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 82/2013.(XII.17.) sz. 

határozatával elfogadta. 
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2. sz. melléklet a 82/2013.(XII.17.) sz. önkormányzati határozathoz 
 

Győjt ıköri szabályzat 

A Kuncsorba Községi Könyvtári Információs és Közösségi Hely  közkönyvtári 

ellátást biztosító nyilvános települési könyvtár. A muzeális intézményekrıl, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 

55. § (1) b) pontja alapján egyik alapfeladata: 

- győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja. 

65. § (2) a) pontja szerint: 

- győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja. 

65. § (2) c) pontja szerint: 

- helyismereti információkat és dokumentumokat győjt. 

Ennek megfelelıen a könyvtár győjtıköri szabályzatának legfontosabb célja: 

- a település lakóinak összetételéhez, igényeihez igazodó, folyamatosan frissülı, 

bıvülı könyvkínálat biztosítása, 

- a településen élı valós és potenciális könyvtárhasználók megfelelı mennyiségő és 

minıségő dokumentumokkal való ellátása. 

A könyvtár győjtıkörét az alábbi szempontok alapvetıen meghatározzák: 

- típusa: nyilvános települési könyvtár 

- társadalmi környezete:Kuncsorba  Jász- Nagykun- Szolnok  megye délkeleti 

részén helyezkedik el, a Törökszentmiklósi járáshoz tartozik. Területe 3382 hektár. 

Lakóinak száma 670 fı folyamatosan csökkenı,jellemzıen elöregedı település. 

Intézményei: Iskola csak alsó tagozat mőködik, Óvoda van,ahová kb. 20 óvodás 

korú gyermek jár. A Gondozási Központ feladata az idıskorú emberek gondozása, 

gyermekjóléti szolgálat és a család segítés. Közmővelıdési Intézménye a Községi 

Könyvtári Információs és Közösségi Hely. 

      Termelıi tevékenység: sajnos a településen nincs ipari tevékenység, 

mezıgazdasággal      néhány családi gazdaság, valamint ıstermelık foglalkoznak.  

- könyvtári rendszerben elfoglalt helye:Községi 

A győjtés tematikus szempontjai: 

2. Szakirodalom  
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a. a fı szakterületeket ismertetı, összefoglaló szakirodalom alapvetı kézikönyvei 

teljességre törekedve 

b. a fı szakterületek egyes részkérdéseivel foglakozó szakirodalom (a felsıfokú 

tanulmányokhoz szükséges alapvetı tankönyvek: legfıképp pedagógia, 

pszichológia, szociológia, kommunikáció, közgazdaságtan, pénzügy, logisztika, 

marketing, menedzsment témákban, nyelvkönyvek, világnyelvek szótárai) 

válogatva erısen 

c. a település és környezete termelési profiljának megfelelı mezıgazdasági 

szakirodalom 

d. az ismeretközlı irodalom egészséges életmóddal, gyermekgondozással, kisállat 

tenyésztéssel, kertészettel, termékfeldolgozással, lakberendezéssel, számítógépes 

ismeretekkel foglalkozó mővei 

e. a szabadidıs tevékenységet segítı szakirodalom (barkácsolás, sport, autó-

motor, szabás-varrás, szakácskönyvek, kézimunka, kézmőves technikák, 

útleírások) 

f. gyermek és ifjúsági ismeretterjesztı irodalom 

3. Szépirodalom  

a. szórakoztató irodalom 

b. kötelezı irodalom (általános és középiskolások számára) 

c. a magyar és világirodalom klasszikusai 

d. magyar és külföldi kiemelkedı kortárs szerzık mővei 

e. regényes stílusú életrajzi és történelmi mővek, útleírások 

f. gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek, mesék 

Tipológiai szempont: 

Fıleg könyveket szerzeményezünk. Audiovizuális és elektronikus dokumentumokat 

csak különösen indokolt esetben vásárolunk. 

Kronológiai szempont: 

Fıleg a kurrens anyag beszerzését végezzük, retrospektív győjtéssel indokolt esetben 

foglalkozik a könyvtár. 

Nyelvi szempont: 
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Csak magyar nyelvő dokumentumokat vásárolunk.   

Földrajzi szempont: 

A település helyismereti anyagát teljességre törekedve győjti a könyvtár. A megyére 

vonatkozó helyismereti anyagot válogatva győjti, elınybe részesíti a járási területén 

megjelent dokumentumokat. 

Példányszám: 

Általában 1-2 példányt vásárolunk minden dokumentum esetében.  

Formai szempontok: 

Ha egy dokumentum kötött és főzött változatban is kapható, minden esetben a 

tartósabb, a hosszú távú könyvtári használatra alkalmasabb kötött formát választjuk. 

Intellektuális szempontok: 

A településen jellemzı használói kör igényeinek megfelelıen a tudományos 

eredmények gyakorlati alkalmazását elısegítı szakkönyveket erısen válogatva 

szerezzük be. A tudományterületek minél szélesebb körben való népszerősítése 

céljából általában a nagyközönség számára jobban érthetı ismeretközlı könyveket 

szerezzük be minden fı szakterület esetében. 

A győjtés körébıl kizárt dokumentumok típusai: 

Az egyéni használatra alkalmas foglalkoztató könyvek. 

Gyarapítási források: 

A Verseghy Ferenc Könyvtár által biztosított KSZR normatívából felhasználható 

könyvbeszerzési összeg maximális kihasználásával gyarapít a könyvtár. A fenntartó 

által biztosított forrás felhasználásával is gyarapíthat a szolgáltató hely. A könyvtár 

elfogadhat ajándék dokumentumokat, ha azok beilleszthetıek a gyarapítás terv és 

győjtıkör szabályzat meghatározásába. A könyvtárnak lehetısége van támogatók által 

biztosított forrásból, pályázatokból és csere kapcsán, valamint kötelespéldány útján a 

győjteményét gyarapítani. 
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A gyarapítás nyilvántartása: 

A könyvtár a győjteményét egyedi címleltárkönyvben tartja nyílván. A KSZR 

normatívából történı gyarapítás a Corvina integrált könyvtári rendszerben kerül 

feltárásra. A normatíván kívüli gyarapítás a könyvtár egyedi címleltárkönyvében kerül 

rögzítésre.   

Apasztás szempontjai: 

A győjtemény alakítás egyik eszköze a tervszerő állományapasztás. A használat során 

elrongálódott vagy hiányossá vált példányokat, a tartalmilag elavult dokumentumokat, 

a behajthatatlan követeléseket, a megengedhetı hiányt és a pénzben megtérített 

követeléseket a könyvtár állományából, majd a nyilvántartásból is kivonjuk. 

Záradék: 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 82/2013.(XII.17.) sz. 

határozatával elfogadta. 

 

VI. Napirend:  

Elıterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítására 
 
Ács Gyuláné: bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a testületnek. 
 
Hegedős László: technikai módosításról van szó Fegyvernek nagyközség várossá vált, ez 
került átvezetésre. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
83/2013. (XII. 17.) önkormányzati határozat 
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 

1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdése alapján a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Szilárd hulladéklerakói 
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítását 
jelen határozat 1. számú mellékletében, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 
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2. Felhatalmazza Rédai János polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

Felelıs: Rédai János polgármester 
Határidı: 2013. december 31. 
 

Errıl értesülnek:   
1. Rédai János polgármester      helyben  
2. Képviselı-testület tagjai      helyben 
3. Hegedős Lászó jegyzı      helyben 
4. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd 
      hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása székhelyén 
5.   I r a t t á r 
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VII. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulást Megszőntetı 
Megállapodás elfogadására 
 
Ács Gyuláné: bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és javasolja elfogadásra a testületnek. 
 
Hegedős László: a nyáron döntött minden érintett testület, hogy megszünteti  a társulást, de a 
megszüntetı okirat nem került elfogadásra, most ezt pótoljuk. Ezt az okiratot az 
Államkincstár felé be kell nyújtani. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
84/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati határozat 
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetı okiratának 
kiadásáról 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról 
2011.évi CXCV. tv. 11.§ (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklós Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetı okiratát e határozat melléklete 
szerint adja ki.   
 

Errıl értesülnek: 
1. Magyar Államkincstár                   Szolnok 
2. Rédai János polgármester        helyben 
3. Hegedős László jegyzı         helyben 
4. Képviselı-testület tagjai         helyben 
5. TTTKT Tagönkormányzatai         székhelyükön 
6. Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal     helyben 

 
TÁRSULÁST MEGSZÜNTET İ MEGÁLLAPODÁS 

 
 

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
(egységes szerkezetbe foglalt) megszüntetı okiratot adja ki. 
  
1) A Társulás neve:  Törökszentmiklós Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás 
 
2) Székhelye:      5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 
135/a 
 
3) Megszüntetı szervek megnevezése, székhelye: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 
135. 

Fegyvernek Város Önkormányzata 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
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Kengyel Község Önkormányzata 
5083 Kengyel, Szabadság út 10. 

Tiszatenyı Község Önkormányzata 
5082 Tiszatenyı, Alkotmány út 26. 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata 
5211 Tiszapüspöki, Fı út 93. 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26. 

Örményes Község Önkormányzata 
5222 Örményes, Arany János út 16. 

 
3) Megszüntetésrıl rendelkezı határozatok: 9/2013. (VI.27.) TTTKT határozata 
 43/2013. (VI.27.) Tiszatenyı kt. hat. 
 69/2013. (VI.26.) Örményes kt. hat. 
 55/2013. (VI.20.) Tiszapüspöki kt. hat. 
 45/2013. (VI.25.) Kuncsorba kt. hat. 
 122/2013.(VI.27.)Törökszentmiklós kt.hat 
 69/2013. (VI.27.) Kengyel kt. hat. 
 93/2013.(VI.26.) Fegyvernek kt. hat. 
 

4) A megszőnés oka:  
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. 
fejezetének hatályba lépését követıen a 
többcélú kistérségi társulás hatályos 
társulási megállapodása felülvizsgálatra 
került. A Törökszentmiklós Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa a 9/2013. (VI.27.) számú 
határozatával elfogadta a Társulási 
Megállapodás módosítását, és döntött a 
Társulás 2013. december 31-ei 
megszőntetésérıl. 

 
5) A megszőnés módja:  Jogutód nélküli megszüntetés 
 
6. A megszőnés idıpontja:  2013. december 31. 
 
 
7. Közfeladatainak jövıbeni ellátása: Törökszentmiklós Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás a szociális feladatokat 
az alábbi felosztás szerint adja át: 

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény:  
(Fenntartó: Kengyel Község Önkormányzata)  Idıskorúak tartós bentlakásos szociális 

ellátása, 
 Demens betegek bentlakásos ellátása, 
 Idısek nappali ellátása, 
 Demens betegek nappali ellátása, 
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 Gyermekjóléti szolgáltatás, 
 Szociális étkeztetés, 
 Házi segítségnyújtás, 
 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás, 
 Családsegítés 
Tiszapüspöki Szociális Gondozási Központ,  
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: 
(Fenntartó: Tiszapüspöki Község Önkormányzata)   Idısek nappali ellátása 
  Demens betegek nappali ellátása 
  Gyermekjóléti szolgáltatás 
  Szociális étkeztetés 
  Házi segítségnyújtás 
  Jelzırendszeres házi 

segítségnyújtás 
  Családsegítés 
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ: 
(Fenntartó: Törökszentmiklós-Tiszatenyı Önkormányzati Társulás) 

Hajléktalanok ellátása éjjeli 
menedékhelyen 
Idısek nappali ellátása 
Demens betegek nappali ellátása 
Gyermekjóléti szolgáltatás 
Szociális étkeztetés 
Házi segítségnyújtás 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
Családsegítés 
Fogyatékossággal élık nappali 
ellátása 
Nappali melegedı 
Szociális foglalkoztatás munka-
rehabilitáció keretében 
Szociális foglalkoztatás fejlesztı-
felkészítı foglalkoztatás keretében 
Foglalkoztatást helyettesítı 
támogatásra jogosultak hosszabb 
idıtartamú közfoglalkoztatása 

  
 Az intézmények fenntartó váltásáról a 

Társulás Tanácsa a 30/2013. (XII.03.) 
TTTKT számú határozatában döntött. 

 A fenntartó váltás során az érintett 
munkavállalók munkaviszonya áthelyezéssel 
biztosított.  

 
 A Társulás által vállalt feladatok közül a 

szociális feladatok kerülnek átadásra a fenti 
elosztás szerint. Az alább felsorolt 
feladatokra a Társulás ez iránti szükséglete 
megszőnt:    Területfejlesztési feladatok, 
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munkahelyteremtés, egészségügyi feladatok, 
gyermek- és ifjúsági feladatok, közoktatási 
feladatok, közmővelıdési feladatok, 
természet és környezetvédelmi feladatok, 
közlekedési feladatok, szolgáltatási-
szervezési, település-üzemeltetési feladatok, 
mővészettel kapcsolatos feladatok, közösségi 
tér biztosítása, egyes hatósági ügyek intézése. 

8. Kötelezettségvállalásával kapcsolatos  
rendelkezések: A Társulás utoljára kötelezettséget 2013. 

december 31. napján vállalhat, a 2013. 
évre jóváhagyott költségvetési 
elıirányzatának mértékéig. 

 
 
9. Társulás jogai és  
kötelezettségei: Magánjogi jogait és kötelezettségeit - 

ideértve a vagyonkezelıi jogot is az 
alapító önkormányzatok, mint alapító 
önkormányzatok gyakorolják és teljesítik; 
továbbá a nem magánjogi jogai és 
kötelezettségei a jövıre nézve 
megszőnnek azzal, hogy a megszőnés 
idıpontjában fennálló kötelezettségek 
teljesítéséért és a követelések beszedéséért 
szintén az alapító önkormányzatok 
felelnek 

 
10. Vagyonnal való elszámolás:                          A Társulási Tanács 24/2013. (XII.03.) 

számú határozata alapján a Társulás 
köteles 2014. február 28-ig teljes körően 
elszámolni a társulási tagok felé. 

 
 
 
 
Záradék: 
A Társulást Megszüntetı Megállapodást az alábbi képviselı-testületek hagyták jóvá, fogadták 
el elıírásait, önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelezı rendelkezésként: 
 
Törökszentmiklós város Képviselı-testülete   ……../2013. (…….) sz. 
határozatával 
Fegyvernek Város Képviselı-testülete  ……../2013. (…….) sz. 
határozatával 
Kengyel Község Képviselı-testülete  ……../2013. (…….) sz. 
határozatával 
Kuncsorba Község Képviselı-testülete  ……../2013. (…….) sz. 
határozatával Tiszapüspöki Község Képviselı-testülete  ……../2013. (…….) sz. 
határozatával 
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Tiszatenyı Község Képviselı-testülete  ……../2013. (…….) sz. 
határozatával 
Örményes Község Képviselı-testülete  ……../2013. (…….) sz. 
határozatával  
 
A Társulást Megszüntetı Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a 
polgármesterek aláírásukkal látják el. 
 
Törökszentmiklós Város Képviselı-testülete nevében:     

Dr. Juhász Enikı 

polgármester 

Fegyvernek Város Képviselı-testülete nevében:    

Tatár László 

polgármester 

Kengyel Község Képviselı-testülete nevében:     

Nagy Szilárd 
polgármester 

 
Kuncsorba Község Képviselı-testülete nevében:      

Rédai János  
polgármester 

 
Tiszapüspöki Község Képviselı-testülete nevében:     

Polgár István 
polgármester 

 
Tiszatenyı Község Képviselı-testülete nevében:     

Kazinczi István 
polgármester 

 
Örményes Község Képviselı-testület  nevében:      

Fürj Jánosné 
polgármester 

 
VIII. Napirend:  
 
Elıterjesztés a települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre történı szállításáról szóló 
szerzıdés jóváhagyására 
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 
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Hegedős László: bizottsági ülésen felmerült, hogy a szerzıdés tervezet hibás adatot 
tartalmaz, melyet módosítani szükséges. A 120 literes zsák nem éves díjat kell tartalmazzon, 
hanem féléves meghatározást. A szerzıdés idıtartama 2014. január l-tıl 2014. december 31-
ig. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: a mértékegység változás nem befolyásolja az önkormányzat által 
fizetendı hozzájárulást? 
 
Rédai János: szerinte nem. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 
képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

 
85/2013.(XII.17.) önkormányzati határozat 
Települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre történı szállításáról szóló szerzıdésrıl 
 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

1. a települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre történı szállításáról szóló szerzıdést a 
melléklet szerint jóváhagyja, 

 
2. felhatalmazza Rédai János polgármestert a szerzıdés aláírására. 

 
       
       Határidı: azonnal 
       Felelıs:    Rédai János polgármester 
 
Errıl értesülnek: 1.) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 
                                 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. 
                           2.) Rédai János polgármester 
                           3.) Hegedős László jegyzı 
                           4.) Képviselı-testület tagjai 
                           5.) Irattár 
 
 

SZERZİDÉS 
NEM VESZÉLYES SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŐJTÉSÉRE 

ÉS HULLADÉKLERAKÓ TELEPRE TÖRTÉNİ 
SZÁLLÍTÁSÁRÓL 

 
amely létrejött egyrészrıl 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata 

 
székhelye: 5412 Kuncsorba Dózsa Gy út 26.  
adószám:   15412270-2-16  
képviseli:    Rédai János polgármester  

 
 mint megrendelı (a továbbiakban: Önkormányzat ), 
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másrészrıl a 
 
Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézm ény 
 

székhelye: 5231. Fegyvernek, Felszabadulás 175.  
adószáma: 15413673-2-16 
KSH kód: 15413673-3600-322-16 
KÜJ:  100454707 
KTJ:  101715185 
képviseli: Nardai Dániel intézményvezetı 
 

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató ), 
 

együttes említésük esetén Szerzıdı Felek  között az alulírott helyen és idıben az 
alábbi feltételekkel: 
 

I. 

A KÖZKÖZSZOLGÁLTATÓ KIZÁRÓLAGOS SZOLGÁLTATÁSI JOGÁN AK 
BIZTOSÍTÁSA 
 
1. Az Önkormányzat jelen szerzıdés hatálya alatt biztosítja a Közszolgáltató részére 

a kizárólagos közszolgáltatási jogot. A Közszolgáltató  vállalja a szolgáltatás 
folyamatos és teljes körő ellátását. 

 
2. A Közszolgáltató kijelenti, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási feladatok tartós, 
rendszeres, és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelı 
ellátásához szükséges valamennyi személyi, tárgyi, technikai és jogi feltételekkel 
rendelkezik. 

 
II. 

A SZERZİDÉS TÁRGYA 
  

• Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót a közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a jelen 
szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen. 
 
• A II. 1. pontban meghatározott üzemeltetés és a közszolgáltatás magában 
foglalja különösen a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelıen az 
Önkormányzat területén keletkezı települési szilárd hulladékok begyőjtését és a 
Kétpói Regionális Hulladéklerakóba való szállítását, melyet a Közszolgáltató a 
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelıség által 7349-11/2011. iktatószámú határozattal kiadott 
hulladékkezelési engedély alapján végez az alábbi hulladékfajták tekintetében: 

 
EWC 
kódszám Megnevezés 
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20  Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az 
ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi 
hulladékok), beleértve az elkülönítetten győjtött 
hulladékokat is 

20 03 Egyéb települési hulladék 
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a keve rt 

települési hulladékot is 
20 03 07 Lom hulladék 

 
Az egyes hulladékfajták a begyőjtés, szállítás módját, megvalósítását tekintve az 
alábbi jellemzı csoportokba foglalhatók: 
 
2.1. Közszolgáltatás keretében heti rendszerességgel begyőjtésre kerülı 
települési szilárd hulladékok elszállítása, kukás kihelyezéssel: EWC 20 03 01 
hulladék. 
 
2.2. Közszolgáltatás keretében, lomtalanítási akciók során alkalomszerően 
begyőjtésre kerülı hulladékok elszállítása: EWC 20 03 07 hulladék. 
 
• Az Önkormányzat közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosa (használója) 
az ingatlanon keletkezı valamennyi II.2. pontba szereplı hulladék elhelyezésérıl 
a jelen szerzıdésben rögzítettek szerinti helyi közszolgáltatás igénybevétele 
útján köteles gondoskodni. A közszolgáltatás kötelezı igénybevételét és a 
szolgáltatás rendjét az Önkormányzat rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 
szabályozza. 

 
• A hulladékot begyőjtés után közvetlenül kell olyan gazdálkodónak szállítani és 
kezelésre átadni, amely az adott hulladékátvételére – a megfelelı és érvényes 
hatósági engedély birtokában – jogosult. A II.2. pontban feltüntetett engedély 
viszonylatában az elsısorban kijelölt végsı hulladékkezelı a Remondis Kétpó 
Kft. (KÜJ: 101537597) a Kétpó, hrsz: 029/37-41. (KTJ: 100545408) alatti Kétpói 
Regionális Hulladékkezelı Központban.  

A II.2. pontban megjelölt hulladékok tekintetében szükség esetén egyéb – a 
közelség elvét alkalmazva kiválasztott – érvényes hatósági (hulladékkezelési) 

engedéllyel rendelkezı kezelı létesítmény is lehet befogadó, kezelı. 
 
 

III. A SZERZİDÉS TARTALMA 
  
1. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei: 
 
• A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a II. 2. pontban foglalt 

feladatokat a közszolgáltatás jogszabályi és szakmai követelményeinek 
megfelelıen folyamatosan és teljes körően elvégzi, a jelen szerzıdésben 
foglaltak szerint biztosítja az üzemeltetéshez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket.  

 
• A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a II. pontban foglalt feladatot 

az általános és a települési szilárd hulladék győjtésére, begyőjtésére, 
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szállítására, irányuló helyi közszolgáltatás jogszabályi és szakmai 
követelményeinek megfelelıen folyamatosan és teljes körően elvégzi. 

 
• A Közszolgáltató  köteles a közterületen kihelyezett szabványos 120 literes 

győjtıedényben vagy 120 literes zsákban elhelyezett hulladékot hetente egy 
alkalommal (hétfıi munkanapokon) elszállítani. Köteles évi két alkalommal 
lomtalanítási akciót szervezni. 

 
• A győjtıedényben el nem helyezhetı hulladékok felsorolását át a jelen 

szerzıdés 2. sz. melléklete tartalmazza, Közszolgáltató  a mellékletben 
szereplı hulladékokat nem köteles elszállítani. 

 
• Az Közszolgáltató  a nem az 1.3. pont szerinti győjtı edényzetben 

elhelyezett hulladékot nem szállítja el. 
 
• Ha a győjtıedényzetben olyan hulladékot helyeztek el, ami pl.: tömörítés, 

befagyás stb., következtében nem üríthetı, a Közszolgáltató  nem köteles 
elszállítani. 

 
• Közszolgáltató  a közterületen, parkban, boltok elıtt elhelyezett 

győjtıedényekbıl a hulladékot csak külön írásbeli megrendelı alapján 1. sz. 
melléklet szerinti szolgáltatási díjon kerül elszállításra. 

 
• A Közszolgáltató  a hulladék győjtését modern, nagy teljesítményő, 

környezetbarát zárt rendszerő célgépek (hulladékgyőjtı jármővek) üzembe 
állításával végzi. 

 
• A hulladék összegyőjtése, elszállítása hetente egyszer hétfıi napon történik. 

Amennyiben a győjtés napja ünnepnap, a Közszolgáltató  köteles az 
elszállítást a következı munkanapon elvégezni, vagy a következı ürítési napon 
dupla hulladékmennyiséget elszállítani. A tájékoztatás az Önkormányzat 
feladata a helyben szokásos módon. 

 
• Amennyiben a hulladék összegyőjtésére az esedékes napon mőszaki hiba 

miatt nem kerül sor, úgy a Közszolgáltató  köteles azt az akadály elhárítását 
követıen haladéktalanul, lehetıség szerint a következı napon a tulajdonosok 
(használók) tájékoztatása mellett elvégezni. A tájékoztatás a Közszolgáltató 
feladata. 

 
• A Közszolgáltató  köteles a hulladék összegyőjtését és szállítását úgy 

elvégezni, hogy a közterületeken, a hulladéktároló- és felrakó helyeken hulladék 
el ne szóródjon, a Közszolgáltató az általa elszórt hulladék összetakarításáról 
köteles gondoskodni. A Közszolgáltató  köteles a győjtıedényeket a kiürítésük 
után a közterületre visszahelyezni úgy, hogy az ne akadályozza a jármő, illetve 
a gyalogosforgalmat. 

 
• A Közszolgáltató  az ingatlan tulajdonosával szemben a közszolgáltatást 

csak törvényben, kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, 
korlátozhatja. 
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• Közszolgáltató  a begyőjtött és szállított hulladékokról a hulladékkezelés 
engedélyben rögzített nyilvántartást vezeti.  
 

2.  Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei: 
  
2.1. Az Önkormányzat a helyi közszolgáltatás igénybe vételét és a szolgáltatás 

rendjét szabályozó rendeletének megalkotására, módosítására mindenkor a jelen 
szerzıdéssel összhangban, a Szerzıdı Felek egyeztetését követıen kerül sor, 
különös tekintettel a közszolgáltatás során kötelezıen igénybeveendı 
Hulladéklerakó és Közszolgáltató tekintetében. 

 
2.2. A Szerzıdı Felek  vállalják, hogy amennyiben a jogszabályi változások, hatósági 

rendelkezések az üzletmenet személyi, tárgyi, anyagi feltételeit, vagy egyéb 
követelményeit érintıen a Közszolgáltatóra vagy az Önkormányzatra  
bármilyen többletterhet rónak, a Szerzıdı Felek  egyeztetnek és az üzemeltetés 
további feltételeirıl külön kiegészítı megállapodást kötnek. 

 
2.3. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat  jogosult 

ellenırizni. 
 
2.4. Az Önkormányzat a Rendeletben  szabályozza: 

 
- a közszolgáltatás tartalmát, 
- a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a Közszolgáltató 
és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggı jogait és kötelezettségeit - 
beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat - a 
szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés egyes tartalmi elemeit; 
- a közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem 
rendezett - módját és feltételeit; 

1. a közszolgáltatással összefüggı - jogszabályban nem rendezett - 
települési önkormányzati feladat- és hatáskört; 

 
2.5. Az Önkormányzat a Rendelet  útján gondoskodik arról, hogy a tulajdonosok a 

győjtıedényeket a győjtés napján az ingatlan bejáratának közelében, a 
közterületen helyezzék el, az úttól legfeljebb 1 méteres távolságra. 

 
2.6. Az Önkormányzat Rendeletének  megalkotására, módosítására mindenkor a 

jelen szerzıdéssel összhangban, a Szerzıdı Felek egyeztetését követıen kerül 
sor. 

 
2.7. Az Önkormányzat a Közszolgáltató  részére a szolgáltatás folyamatos és 

hatékony ellátásához szükséges valamennyi információt biztosítja. Gondoskodik 
az alábbiakról: 

− A hulladékszállítási szerzıdés kötés során segítséget nyújt a 
Közszolgáltatónak 
− A hátralék behajtásában együttmőködik a Közszolgáltatóval 

 
2.8. Az Önkormányzat a területén mőködı Közszolgáltatók tevékenységét, valamint 

a közszolgáltatásokat összehangolja, a szolgáltatások hatékony ellátása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. 
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2.9. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat 

jogosult ellenırizni. 
 
2.10. A lakosság által használt edényzetek biztosítása, tisztítása, cseréje és pótlása 

annak használójának a feladata.  
 
 
IV. A KÖZSZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI, MÓDS ZEREI 
  
4. A Közszolgáltatót  az Önkormányzat közigazgatási területén a II. pontban 

foglalt közszolgáltatási feladatok ellátásáért a jelen szerzıdés hatálya alatt az 1. 
sz. mellékletben részletezett díj illeti meg. 
 

5. Az ingatlan tulajdonos, közszolgáltatást igénybe vevı a hulladékok 
begyőjtésével ill. szállításával kapcsolatos költségét 120 literes győjtı edényzet 
esetén kéthavonta utólag számla ellenében 15 napos készpénzzel vagy 
átutalással fizeti meg, 120 literes zsákos edényzet esetén évi 2 alkalommal elıre 
számla ellenében 15 napos készpénzzel vagy átutalással fizeti meg az 1.számú 
melléklet  szerint. 

 
6. Az Önkormányzat külön téríti meg a Közszolgáltatóna k azon 

többletráfordításait, melyek a közszolgáltatással kapcsolatban az Önkormányzat 
külön utasítása alapján merültek fel. 

 
V. A SZERZİDÉS IDİTARTAMA, MEGSZŐNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 
 
A Szerzıdı Felek  megállapodnak, hogy a jelen szerzıdést 2014. január 01-tól 
2014. december 31-ig terjedı idıtartamra kötik.  
 
A szerzıdés megszőnik, bármelyik fél írásbeli kezdeményezésére 30 napos írásban 
történı felmondásával. 

 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
 
- A Szerzıdı Felek  kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatosan új jogszabály, vagy jogszabály módosítás 
lép hatályba, mely esetlegesen a Közszolgáltató költségnövekedését 
eredményezi, a szolgáltatás díja ennek megfelelıen módosul.  

 
- A szerzıdés teljesítése során a Szerzıdı Felek  az írásbeliséget kötik ki. Erre 

tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, 
módosítások csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a Szerzıdı Felek 
írásban teszik meg. Közlés módja: ajánlott tértivevényes levélben, illetve – különös 
tekintettel a módosításokra – a közösen szerkesztett és aláírt okiratban.  

 
- A Szerzıdı Felek  nevében nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak: 
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4.1. Önkormányzat nevében: 
Neve:    Rédai János, polgármester  
Postacíme:   5412 Kuncsorba Dózsa Gy út 26 
Telefon, fax:  06-20/221-5482 
 
4.2. a Közszolgáltató  nevében: 
Neve:    Nardai Dániel, mb. intézményvezet ı 
Postacíme:   5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 175. 
Telefon, fax:  06-56/556-018 
 
A késıbbiek során az Önkormányzat részérıl a mindenkori polgármester, a 
Közszolgáltató részérıl a mindenkori Intézményvezet ı. 

 
- A szerzıdés hatálya alatt, és a megszőnését követıen is mindkét fél köteles 

titokként kezelni az általa megszerzett üzleti információkat, és azokat csak 
annyiban hozhatják nyilvánosságra, amennyiben az a szerzıdésben foglalt feladat 
megvalósításához nélkülözhetetlen, illetve amennyiben ahhoz a másik Szerzıdı 
Fél hozzájárult. 

 
- A Szerzıdı Felek  a közöttük felmerülı vitás kérdéseket elsısorban egyeztetéssel 

próbálják eldönteni. Az egyeztetı tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen 
szerzıdéssel összefüggı jogvitáik esetére a Szerzıdı Felek  alávetik magukat a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
- Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 

Hgt. és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit 
kell megfelelıen alkalmazni. 

 
A Szerzıdı Felek  a fenti szerzıdést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint 
akaratukkal mindenben egyezıt 2 egyezı példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
Kuncsorba, 2013. december 12. 
 
 
…………………………………………..  ……………………………………… 
    Kuncsorba Község Önkormányzata          Fegyver nek Vízmő és Község 
        Gazdálkodási Intézménye 
 
Szerzıdés mellékletei: 

1.sz. melléklet: szolgáltatási díjak 
2.Szabványos győjtı edényzetben el nem helyezhetı hulladékok felsorolása, és 
az elhelyezhetı hulladékok mennyisége 
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1. sz. melléklet 

Nettó szolgáltatási díjak (begy őjtés-szállítás vonatkozásában) 
 
Érvényes: 2014. január 01 - tıl visszavonásig 
 
Beszállítható (ártalmatlanításra adható) maximális mennyiség: 107 tonna  
 
Lakosság    
Nettó összegek/ürítés 120 l 120 l zsák 
Díj  283 Ft/hét 3685 Ft/félév 
Kötelezıen alkalmazott díj 
(lakosságnak számlázott nettó díj) 255 Ft/hét 3318 Ft/félév 

   
Önkormányzati nettó 
hozzájárulási igény 340.134 Ft/12 hó  
    
Közület    
Nettó összegek/ürítés 120 l 1100 l  
Szerzıdött díj Ft/hét 294,88 Ft/hét 2084 Ft/hét  
 
 
Kimutatás 1100 l-es edényzet (temet ı) :  
Megrendelés alapján ürítési és lerakási díj/hét (nettó): 2000 Ft/alkalom 
ÁFA (27%):       540 Ft/alkalom 
Bruttó Közszolgáltatói ár:     2540 Ft/alkalom 
 
 
A Közszolgáltató az Önkormányzat által megadott 240 db lakott ingatlan vonatkozásában 
végzi a közszolgáltatást ill. számlázza ki a IV fejezet 2 pontjának megfelelıen. 
 
 
Amennyiben a Remondis Kétpó Kft., a 2014 évben alkalmazni kívánt 
ártalmatlanítási díjat közli, az Önkormányzati kiegészítés a díjemelés 
nagyságával emelkedik az alábbi képlet alapján: (jelenlegi 
ártalmatlanítási díj – emelt ártalmatlanítási díj )* 240 tonna/év. 
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2. sz. melléklet 
 

Szabványos gy őjtı edényzetben el nem helyezhet ı hulladékok felsorolása,  
 
 
 
A hulladékgy őjtı edényzetben nem helyezhet ı el: 
 
Veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, jég, hó, sár, építési törmelék, sitt, fertızı 
vagy robbanásveszélyes anyag, tőzveszélyes hulladék, olyan hulladék, amely 
veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy 
begyőjtése során a győjtıedényben, illetve a gépkocsi mőszaki berendezéseiben 
rongálódást idézhet elı, amely az ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet. 

 
IX. Napirend:  
 
Elıterjesztés az egyéb települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre törtnı szállításáról 
szóló szerzıdés jóváhagyására 
 
Ács Gyuláné: bizottság az elıterjesztést elfogadásra ajánlja a testületnek. 
 
Hegedős László: az elsı napirendhez kapcsolódik ez az elıterjesztés, ott megalkotta a 
képviselı-testület a rendeletet. A szerzıdés idıtartama 2014. január l-tıl 2014. december 31-
ig. Ezután lehetısége lesz a lakosságnak a szolgáltatás után támogatást igényelni. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
86/2013.(XII. 17.)sz. önkormányzati határozat 
Egyéb települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre történı szállításáról szóló 
szerzıdésrıl 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

1. az egyéb települési hulladékok begyőjtésérıl és telepre történı szállításáról szóló  
    szerzıdést a melléklet szerint jóváhagyja, 
 
2. felhatalmazza Rédai János polgármestert a szerzıdés aláírására. 
3.  

       Határidı: azonnal 
       Felelıs:   Rédai János polgármester 
 
Errıl értesülnek: 1.) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 
                                 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. 
                           2.) Rédai János polgármester 
                           3.) Hegedős László jegyzı 
                           4.) Képviselı-testület tagjai 
                           5.) Irattár 
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SZERZİDÉS 
EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK BEGYŐJTÉSE ÉS 

TELEPRE TÖRTÉNİ SZÁLLÍTÁSÁRÓL 
(EWC: 20 03 04; EWC: 20 03 06) 

  
amely létrejött egyrészrıl 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata 

 
székhelye:  5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26. 
adószám: 15412270-2-16 
képviseli:  Rédai János polgármester 

 
 mint megrendelı (a továbbiakban: Önkormányzat ), 
 
másrészrıl a 
 
Fegyverneki Városüzemeltetés és Fejlesztési Intézmé ny 
 

székhelye: 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.  
adószáma: 15413673-2-16 
KSH kód: 15413673-3600-322-16 
KÜJ:  100454707 
KTJ:  101715185 
képviseli: Nardai Dániel intézményvezetı 
 

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató ), 
 

együttes említésük esetén Szerzıdı Felek  között az alulírott helyen és idıben az 
alábbi feltételekkel: 
 
I. 

A KÖZKÖZSZOLGÁLTATÓ KIZÁRÓLAGOS SZOLGÁLTATÁSI JOGÁN AK 
BIZTOSÍTÁSA 
 
Az Önkormányzat jelen szerzıdés hatálya alatt biztosítja a Közszolgáltató részére a 

kizárólagos közszolgáltatási jogot. A Közszolgáltató  vállalja a szolgáltatás 
folyamatos és teljes körő ellátását. 

 
A Közszolgáltató kijelenti, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási feladatok tartós, 
rendszeres, és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelı 
ellátásához szükséges valamennyi személyi, tárgyi, technikai és jogi feltételekkel 
rendelkezik. 

 
II. A SZERZİDÉS TÁRGYA 
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1. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót a közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával a jelen 
szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen. 
 

2. A II. 1. pontban meghatározott üzemeltetés és a közszolgáltatás magában 
foglalja különösen a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelıen az 
Önkormányzat területén keletkezı egyéb települési hulladék (EWC 20 03 04) 
begyőjtését és a Fegyverneki Szennyvíztelepre való szállítását, melyet a 
Közszolgáltató a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelıség által 6489-7/2012. iktatószámú határozattal kiadott 
hulladékkezelési engedély alapján végez az alábbi hulladékfajták tekintetében: 

 
EWC 
kódszám Megnevezés 

20  Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az 
ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi 
hulladékok), beleértve az elkülönítetten győjtött 
hulladékokat is 

20.03 Egyéb települési hulladék 
20 03 04 Emésztıgödörb ıl származó iszap 

20 03 06 Szennyvíz tisztításból származó hulladék 
 

2.1. Közszolgáltatás keretében megrendelésre begyőjtésre kerülı települési 
folyékony hulladékok elszállítása EWC 20 03 04 és EWC 20 03 06 hulladék. 
 

3. Az Önkormányzat közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosa (használója) az 
ingatlanon keletkezı valamennyi II.2. pontba szereplı hulladék elhelyezésérıl a 
jelen szerzıdésben rögzítettek szerinti helyi közszolgáltatás igénybevétele útján 
köteles gondoskodni. A közszolgáltatás kötelezı igénybevételét és a szolgáltatás 
rendjét az Önkormányzat rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. 

 
4. A hulladékot begyőjtés után közvetlenül kell olyan gazdálkodónak szállítani és 

kezelésre átadni, amely az adott hulladékátvételére – a megfelelı és érvényes 
hatósági engedély birtokában – jogosult.  
A II.2. pontban megjelölt hulladékok tekintetében szükség esetén egyéb – a 
közelség elvét alkalmazva kiválasztott – érvényes hatósági (hulladékkezelési) 
engedéllyel rendelkezı kezelı létesítmény is lehet befogadó, kezelı.  

 
III. A SZERZİDÉS TARTALMA 

  
A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei: 
 
1.1. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a II. 2. pontban foglalt feladatokat 

a közszolgáltatás jogszabályi és szakmai követelményeinek megfelelıen 
folyamatosan és teljes körően elvégzi, a jelen szerzıdésben foglaltak szerint 
biztosítja az üzemeltetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.  
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1.2. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a II. pontban foglalt feladatot a 
hulladék győjtésére, begyőjtésére, szállítására, irányuló helyi közszolgáltatás 
jogszabályi és szakmai követelményeinek megfelelıen folyamatosan és teljes 
körően elvégzi. 

 
1.3. A Közszolgáltató  a hulladék győjtését modern, nagy teljesítményő, 

környezetbarát zárt rendszerő célgépek (folyékony hulladékgyőjtı jármővek, 
szippantó) üzembe állításával végzi. 

 
1.4. A hulladék összegyőjtése, elszállítása megrendelés alapján történik, elızetesen 

egyezetett idıpontban (év, hónap, nap).  
 
1.5. A Közszolgáltató  az ingatlan tulajdonosával szemben a közszolgáltatást csak 

törvényben, kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, 
korlátozhatja. 

 
1.6. Közszolgáltató  a begyőjtött és szállított hulladékokról a hulladékkezelés 

engedélyben rögzített nyilvántartást vezeti.  
 

2.  Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei: 
  
2.1. Az Önkormányzat a helyi közszolgáltatás igénybe vételét és a szolgáltatás 

rendjét szabályozó rendeletének megalkotására, módosítására mindenkor a jelen 
szerzıdéssel összhangban, a Szerzıdı Felek egyeztetését követıen kerül sor, 
különös tekintettel a közszolgáltatás során kötelezıen igénybeveendı 
Hulladéklerakó és Közszolgáltató tekintetében. 

 
2.2. A Szerzıdı Felek  vállalják, hogy amennyiben a jogszabályi változások, hatósági 

rendelkezések az üzletmenet személyi, tárgyi, anyagi feltételeit, vagy egyéb 
követelményeit érintıen a Közszolgáltatóra vagy az Önkormányzatra  
bármilyen többletterhet rónak, a Szerzıdı Felek  egyeztetnek és az üzemeltetés 
további feltételeirıl külön kiegészítı megállapodást kötnek. 

 
2.3. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat  jogosult 

ellenırizni. 
 
2.4. Az Önkormányzat a Rendeletben  szabályozza: 
 

- a közszolgáltatás tartalmát, 
- a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a Közszolgáltató és az 

ingatlantulajdonos ezzel összefüggı jogait és kötelezettségeit - 
beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat - a 
szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés egyes tartalmi elemeit; 

- a közszolgáltatás igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - 
módját és feltételeit; 

- a közszolgáltatással összefüggı - jogszabályban nem rendezett - települési 
önkormányzati feladat- és hatáskört; 
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2.6. Az Önkormányzat Rendeletének  megalkotására, módosítására mindenkor a 
jelen szerzıdéssel összhangban, a Szerzıdı Felek egyeztetését követıen kerül 
sor. 

 
2.8. Az Önkormányzat a területén mőködı Közszolgáltatók tevékenységét, valamint 

a közszolgáltatásokat összehangolja, a szolgáltatások hatékony ellátása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. 

 
2.9. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását az Önkormányzat 

jogosult ellenırizni. 
 
IV. A KÖZSZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI, MÓDS ZEREI 
  
1. A Közszolgáltatót  az Önkormányzat közigazgatási területén a II. pontban foglalt 

közszolgáltatási feladatok ellátásáért a jelen szerzıdés hatálya alatt az 1. sz. 
mellékletben részletezett díj illeti meg. 
 

2. Az ingatlan tulajdonos, közszolgáltatást igénybe vevı a hulladékok begyőjtésével 
ill. szállításával kapcsolatos költséget bizonylat/számla ellenében azonnal, 
készpénzben fizeti meg az 1.számú melléklet  szerint. 

 
3. Az Önkormányzat külön téríti meg a Közszolgáltatóna k azon 

többletráfordításait, melyek a közszolgáltatással kapcsolatban az Önkormányzat 
külön utasítása alapján merültek fel. 

 
V. 

A SZERZİDÉS IDİTARTAMA, MEGSZŐNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 
 
A Szerzıdı Felek  megállapodnak, hogy a jelen szerzıdést 2014. január 1-tıl 2014. 
december 31-ig terjedı idıtartamra kötik. 

 

A szerzıdés megszőnik, bármelyik fél írásbeli kezdeményezésére 30 napos írásban 
történı felmondásával. 

 
VI. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
  
1. A Szerzıdı Felek  kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatosan új jogszabály, vagy jogszabály módosítás 
lép hatályba, mely esetlegesen a Közszolgáltató költségnövekedését 
eredményezi, a szolgáltatás díja ennek megfelelıen módosul.  

 
2. A szerzıdés teljesítése során a Szerzıdı Felek  az írásbeliséget kötik ki. Erre 

tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, 
módosítások csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a Szerzıdı Felek 
írásban teszik meg. Közlés módja: ajánlott tértivevényes levélben, illetve – különös 
tekintettel a módosításokra – a közösen szerkesztett és aláírt okiratban.  
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3. A Szerzıdı Felek  nevében nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak: 
 

4.1. Önkormányzat nevében: 
Neve:   Rédai János polgármester   
Postacíme:  5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26. 
Telefon, fax: 56/590-380, 590-385 
 

4.2. a Közszolgáltató  nevében: 
Neve:    Nardai Dániel, mb. intézményvezet ı 
Postacíme:   5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. 
Telefon, fax:  06-56/556-018 
 
A késıbbiek során az Önkormányzat részérıl a mindenkori polgármester, a 
Közszolgáltató részérıl a mindenkori Intézményvezet ı. 

 
4. A szerzıdés hatálya alatt, és a megszőnését követıen is mindkét fél köteles 

titokként kezelni az általa megszerzett üzleti információkat, és azokat csak 
annyiban hozhatják nyilvánosságra, amennyiben az a szerzıdésben foglalt feladat 
megvalósításához nélkülözhetetlen, illetve amennyiben ahhoz a másik Szerzıdı 
Fél hozzájárult. 

 
5. A Szerzıdı Felek  a közöttük felmerülı vitás kérdéseket elsısorban egyeztetéssel 

próbálják eldönteni. Az egyeztetı tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen 
szerzıdéssel összefüggı jogvitáik esetére a Szerzıdı Felek  alávetik magukat a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
6. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 

Hgt. és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit 
kell megfelelıen alkalmazni. 

 
A Szerzıdı Felek  a fenti szerzıdést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint 
akaratukkal mindenben egyezıt 2 egyezı példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
Kuncsorba, ………………………. 
 
 
…………………………………………..  ……………………………………… 

Kuncsorba Község Önkormányzata Fegyvernek Városüzem eltetési és 
Fejlesztési Intézménye 

 
Szerzıdés mellékletei: 

1.sz. melléklet: szolgáltatási díjak 
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1. sz. melléklet 

Szolgáltatási díjak (begy őjtés-szállítás vonatkozásában) 
 
 
 
Érvényes: 2013. december 1 –tıl visszavonásig 
 
Lakossági nettó díjak: 2.063 Ft/m 3 
 
Közületi nettó díjak: 2.292 Ft/m 3  
 
 
Amennyiben a TRV Kft., a 2014 évben alkalmazni kívánt ártalmatlanítási 
díjat közli, az Önkormányzati kiegészítés a díjemelés nagyságával 
emelkedik az alábbi képlet alapján: (jelenlegi ártalmatlanítási díj – 
emelt ártalmatlanítási díj )* beszállított tonna. 
 
X. Napirend: 
 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi költségvetésének II. számú 
módosítása 
 
Ács Gyuláné: bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: a fegyverneki társulás megszőnt június 30-al, ez a módosítás elkavarodott, nem 
ért ide idıben. Most el kell fogadnunk, de nem befolyásolja az elszámolásunkat. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
87/2013.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat 
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi költségvetésének II. és III. 
számú módosítása  

 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tárgyalta Tiszavirág 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  

1. 2013. évi költségvetésének II. számú módosítását, melyet az 1. sz. 
melléklet szerint elfogadott. 

2. 2013. évi költségvetésének III. számú módosítását, melyet a 2. sz. 
melléklet szerint elfogadott. 

Errıl értesülnek: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Hegedős László jegyzı 
4. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
5. I r a t t á r 
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1. sz. melléklet a 87/2013.(XII.17.) sz. önkormányzati határozathoz 
 
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsıde  
5231.Fegyvernek, Felszabadulás út. 88.sz. T./Fax.56/481015. 
e-mail: ovoda@fegyvernek.hu 
  

  
A 2013. évi II. költségvetés módosítási javaslatát az alábbiak szerint indokolom. 

 
A  b e v é t e l i  elıirányzatokat javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: -5.856 e Ft 
 
Saját bevételek  -884 e Ft 
Kuncsorba:    
- Szétválás miatti feladat átadás: étkezési térítési díj bevétel csökkenés -322 e Ft 
 egyéb bevétel növekedés (ételhulladék)  -562 e Ft 
Intézményfinanszírozás -4.972 e Ft 
Kuncsorba:    
- Szétválás miatti feladatátadás:  normatív támogatás elıirányzat csökkenése  -3.091 e Ft 
 önkormányzati kiegészítés elıir. csökkenése  -1.443 e Ft 
 szoc.pol.támogatás elıir. csökkenése  -611 e Ft 
- 408/2012.(XII.28.) sz. Korm.rend.alapján bérkompenzációra (2013.05.01-07.03-ig)  173 e Ft 
    
 A  k i a d á s i  elıirányzatokat javaslom csökkenteni, ill. átcsoportosítani. -5.856 e Ft 
 
A  személyi juttatások :  -2.740 e Ft 
A  bért javaslom csökkenteni  -2.670 e Ft 
Kuncsorba:      
- 408/2012.(XII.28.) sz. Korm.rend.alapján bérkompenzációra (2013.05.01-07.03-ig)  137 e Ft 
- Szétválás miatti feladatátadás:  bér elıirányzat csökkenése  -2.807 e Ft 
Az egyéb személyi juttatásokat javaslom módosítani:  -70 e Ft 
Kuncsorba: 
- Szétválás miatti feladatátadás:  egyéb személyi juttatás elıirányzat csökkenése  -70 e Ft 
Járulékok:  -785 e Ft 
A járulékokat  javaslom módosítani a bér változással összefüggésben 
Kuncsorba:      
- 408/2012.(XII.28.) sz. Korm.rend.alapján bérkomp.után (2013.05.01-07.03-ig)  37 e Ft 
- munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos járulékcsökkenés  -65 e Ft 
- Szétválás miatti feladatátadás:  járulék elıirányzat csökkenése  -757 e Ft 
Dologi kiadások:  -2.331 e Ft 
Kuncsorba:      
- Költségvetési törvény 34§ (7) bek. alapján járulékkedv. befizetési kötelezettsége  65 e Ft 
- Szétválás miatti feladatátadás:  energia elıirányzat csökkenése  -1.160 e Ft 
 rehab.hozzájárulás elıirányzat csökkenése  -17 e Ft 
 egyéb dologi kiadások elöir.csökkenése  -286 e Ft 
 vásárolt élelmezés kiadás elıir.csökkenése  -933 e Ft 
Létszám módosítási javaslat: 
Kuncsorba:      
- Szétválás miatti feladatátadás:létszám csökkenése  -1,07 fı 
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2. sz. melléklet a 87/2013.(XII.17.) sz. önkormányzati határozathoz 

 
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsıde Igazgatójától 
5231.Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 88.sz. T./Fax.56/481015. 
e-mail: ovoda@fegyvernek.hu 

  
A 2013. évi III. költségvetés módosítási javaslatot az alábbiak szerint indokolom. 

 
A  bevételi  elıirányzatokat javaslom  növelni az alábbiak szerint: 218 e Ft 
Intézményfinanszírozás  218 e Ft 
Kuncsorba:  
- Energia kiadási elıirányzat átadás csökkenése miatt az átadott finaszírozási  

elıirányzat csökkenése (elıirányzat visszavétel, pénzügyileg elszámolt tétel)  218 e Ft 
 
A  kiadási  elıirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportosítani.  218 e Ft 
Dologi kiadások:   218 e Ft 
Kuncsorba:        
- Energia kiadásokra (átadott elıirányzatból visszavétel)  218 e Ft 
 
XI. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Képviselı-testület 2014. évi munkatervének elfogadására 
 
Rédai János: a munkatervben a kötelezı napirendi pontok vannak feltüntetve, ezen túl 
vannak soron kívüli ülések is. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozza: 
 
88/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati határozat 
A Képviselı-testület  2014. évi munkatervének elfogadására 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Képviselı-testület és 
szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011.(III.31.) rendelete 6. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Képviselı-testület 2014. évi 
munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Február 

       -   Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
elıirányzatainak megállapítására 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Pozsa Sándorné csoportvezetı 
 

-   Elıterjesztés a  Csorba Kupa elıkészítésére 
Elıterjesztı:    Rédai János polgármester 
Szakelıadó:     Vesze László mőszaki fıelıadó 

 
Április  
-   Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásának,  

            pénzmaradványának elfogadására 
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Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Pozsa Sándorné csoportvezetı 

 
-   Beszámoló a település közrend- közbiztonsági helyzetérıl 

Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:    Törökszentmiklósi Rendırkapitányság megbízottja 

 
-   Beszámoló a gyermekvédelem és a település szociális helyzetérıl 

Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Bana Lajosné családsegítı 

 
Június 

       -   Tájékoztató a település tőz- és katasztrófavédelmi helyzetérıl 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Tatár Pál szakreferens 

 
-    Beszámoló az Önkormányzat Bizottságának elmúlt évben végzett munkájáról 

Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Ács Gyuláné bizottsági elnök 

 
Szeptember 
-   Tájékoztató Kuncsorba Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I.   
     félévi teljesítésérıl 

Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Pozsa Sándorné csoportvezetı 
 

-  Elıterjesztés a Kuncsorba Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadására 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Pénzügy fıelıadó 
 

-  Beszámoló a közterületek, köztemetı, közutak, járdák állapotáról 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Vesze László mőszaki fıelıadó 

  
November (Közmeghallgatással egybekötött) 

                  -     Tájékoztató Kuncsorba Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I-  
     III. negyedéves teljesítésérıl 

Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Pozsa Sándorné csoportvezetı 

 
December 
-  Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal  tevékenységérıl 

Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Jegyzı 

 
-  Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

kuncsorbai telephely 2014. évi mőködésérıl 
   Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 

Szakelıadó:     Bana Lajosné tagintézmény vezetı 
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-  Beszámoló a helyi adózás tapasztalatairól különös tekintettel az adók 
kivetésére, beszedésére, behajtására 
Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Adóügyi fıelıadó 

 
-    Elıterjesztés a Képviselı-testület 2015. évi munkatervének elfogadására 

Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
 

Felelıs:  Rédai János polgármester 
Határidı: 2013.december 31., folyamatos 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Rédai János polgármester       helyben 
2./ Képviselı-testület tagjai       helyben 
3./ Hegedős László jegyzı       helyben 
4./ Szakelıadók         székhelyükön 
5./ I r a t t á r  
 
XII. Napirend:  
 
Egyéb bejelentések: 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: a Képviselı-testület nevében megköszöni Polgármester Úr 
munkáját, továbbá megköszöni a tiszatenyıi és a kuncsorbai hivatal dolgozóinak a munkáját. 
 
Rédai János: megköszöni mindenkinek az egész éves lelkiismeretes munkáját. December 23-
án 17 órakor szeretettel vár mindenkit a már hagyományos év végi összejövetelre. 
Az ülést 16 óra 30 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 /: Rédai János :/      /: Hegedős László :/ 
    polgármester        jegyzı 
 
 
 
 

 


