
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. július 15-i 
  rendkívüli  nyílt 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.  
 
Napirendi pontoknak az alábbiakat javasolja: 
 
1. Elıterjesztés a Települési értéktár létrehozásának lehetıségérıl 
    Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
    Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 
2. Elıterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képezı 025/2 hrsz-ú földterület haszonbérbe  
    adására 
    Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
    Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 
Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
Megállapítja, hogy a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Települési értéktár létrehozásának lehetıségérıl 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testületnek. 
 
Hegedős László: egy kormányrendelet elıírta minden önkormányzatnak, hogy nyilatkozniuk 
kell arról, hogy létre akarják-e hozni a települési értéktárat. Jelenleg a jogszabályban 
megfogalmazott kategóriákban sajnos nincs a településen olyan érték, amit az értéktárban 
lehetne nyilvántartani, ezért nem célszerő létrehozni az értéktárat és az értéktár bizottságot 
sem. Ha a késıbbiekben lesz ilyen érték, akkor lehet ezt a döntést változtatni. 
 
49/2013.(VII.15.) sz. önkormányzati határozat 
Települési értéktár létrehozásának lehetıségérıl 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) 
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bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva kinyilvánítja, hogy nem kíván élni a 
települési értéktár létrehozásának lehetıségével. 
 

  
Errıl értesül: 
1. Képviselı-testület tagjai       helyben 
2. Rédai János polgármester      helyben 
3. Hegedős László jegyzı      helyben 
4. I r a t t á r  
 
II. Napirend:  
 
Elıterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képezı 025/2 hrsz-ú földterület haszonbérbe 
adására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testületnek. 
 
Réai János: a haszonbérleti szerzıdésben annyi változtatás történt, hogy a garantált ár helyett 
a mindenkori felvásárlási ár szerepel. 
Bejelenti érintettségét, és nem kíván részt venni a szavazásban. 
 
Hegedős László: Polgármester Úr megtette a jogszabályi kötelezettségét, bejelentette 
érintettségét, viszont ez nem jelenti azt, hogy automatikusan nem szavazhat, csak ha nem 
kíván szavazni. Kötelezettség csak annyi, hogy be kell jelenteni az érintettségét. 
 
Rédai János: kéri, aki egyetért azzal, hogy szavazhasson, az kézfelemeléssel szavazzon. A 
szavazás eredménye 4 igen. 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: eddig is ez a személy bérelte a földterületet és nem volt semmi 
probléma. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
50/2013. (VII. 15.) sz. önkormányzati határozat 
Az Önkormányzat tulajdonát képezı 025/2 hrsz-ú földterület haszonbérbe adására 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete tárgyalta Rédai János 
Norbert Törökszentmiklós, Deák F. út 84. szám alatti lakos haszonbérleti 
szerzıdésének hosszabbítását 2013-2018 évekre. 
 
A Képviselı-testület az Önkormányzat tulajdonában lévı 025/5 hrsz-ú, 7,4810 ha 
területő, 103,90 AK értékő földterületet 2013-2018. évekre szóló haszonbérleti 
díját 30 kg búza/AK mindenkori felvásárlási árában határozza meg. 
 
A Képviselı-testület megbízza Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármestert, hogy 
Rédai János Norbert bérlıvel kösse meg a haszonbérleti szerzıdés hosszabbítását 
2013. november 1. - 2018. október 31. napjáig terjedı idıszakra azzal a kitétellel, 
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hogy jogszabály szerinti a rendes felmondás lehetıségét a szerzıdésbe be kell 
építeni. 

 
Határidı: 2013. október 31. 
Felelıs: Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai 
2./ Rédai János Norbert Törökszentmiklós, Deák F. út 84. 
3./ Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester – Helyben 
4./ Hegedős László jegyzı – Helyben 
5./ I r a t t á r 
 
Rédai János: a startmunka-programban szerepel járdaépítés. Azt kéri, hogy javasoljanak 
utcákat ahol nagyon rossz a járda, kb. 1 km járdát tudunk megépíteni és a legrosszabb 
állapotban lévıket szeretnénk megcsináltatni (pl. József A. utca, Kossuth L. utca).  
A Községháza épületénél kazánházat építünk, és az óvodában felszabadult kazánt itt 
helyezzük üzembe, ezzel mindenütt ki lesz váltva a gázfőtés. Továbbá akadálymentessé 
tesszük az épületet.  
 
Hegedős László: beindult a választási nagyüzem, július 31-ig ki kell jelölni a 
szavazóhelyiséget, egy szavazókörös településrıl van szó, a községházát fogja kijelölni. Egy 
szavazókörnek kötelezı akadálymentesnek lennie.  
 
Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 9 óra 45 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

   Rédai János      Hegedős László 
  polgármester             jegyzı 


