
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. december 6-i 
    rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet 
  képviselık 
 
  Hegedős László jegyzı 
 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Hegedős László jegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 4 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. 
Átadja az ülés vezetését Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármesternek. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: napirendi pontnak javasolja: 
 
1. Elıterjesztés a polgármester jutalmazására 

Elıterjesztı: Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 

 
Szavazásra bocsátja a napirendi pontot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
74/2013.(XII.06.) sz. önkormányzati határozat 
A napirendi pontok elfogadásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendi pontját az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
1. Elıterjesztés a polgármester jutalmazására 

Elıterjesztı: Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester 
Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

Errıl értesülnek:  
1.) Rédai János polgármester   helyben 
2.) Hegedős László jegyzı   helyben 
3.) Képviselı-testület tagjai   helyben 
4.) Irattár 
 
Rédai János: bejelenti érintettségét. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: megkérdezi a képviselı-testületet, hogy egyetért-e azzal, hogy a 
Polgármester Úr szavazhat-e az ügyében? 
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A jelenlévı 4 képviselıbıl 3 fı szavazott és 3 három igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
 
75/2013.(XII.06.) sz. önkormányzati határozat 
Rédai János  polgármester személyes érintettség bejelentése kapcsán történı szavazásról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Rédai János polgármester személyét érintı kérdésben szavazhasson. 

 
Errıl értesül: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Hegedős László jegyzı 
3. I r a t t á r 

 
I. Napirend:  
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság megtárgyalta a napirendet és 
javasolja a Polgármester Úr jutalmazását 150.000,-Ft nettó összegben. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: szavazásra bocsátja a javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
76/2013.(XII.06.) sz. önkormányzati határozat 
Rédai János  polgármester jutalmazása 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Rédai János polgármester 
részére a 2013. évi munkája elismeréséül 150.000,-Ft nettó összegő jutalom 
kifizetését engedélyezi. 

 
Errıl értesül: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Hegedős László jegyzı 
4. Pozsa Sándorné gazdaságvezetı 
5. I r a t t á r 
 

Rédai János: megköszöni a jutalmat, és ígéri, hogy ezután is a falu érdekét figyelembe véve 
önzetlenül végzi munkáját. 
 
Hegedős László: gratulál Polgármester úrnak és a munkája gyümölcse látszik a településen 
és az önkormányzat költségvetésén is. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: tudjuk, hogy mindent meg tesz Polgármester Úr a településért, 
mivel az anyagi helyzetünk lehetıvé teszi – egyeztetve a pénzügyi kollégával – úgy 
gondoltuk, hogy a munkáját anyagilag is elismerjük. 
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Réldai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 8 óra 35 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

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


