
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kuncsorba   Községi  Önkormányzat    Képviselı-testületének    2014.  február 11-i 
              rendkívüli ülésén 
 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet,  
                       Szerémi Krisztián, Hegedős László jegyzı 
   
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Hegedős László jegyzıt. Megállapítja, hogy 
az 5 fı képviselıbıl 5 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt megnyitja. 
 
Az alábbi napirendi pontokat javasolja elfogadni. 
 
 

1. Elıterjesztés az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás    
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM. rendeletben foglalt 
támogatás igénylésére 

            Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
            Szakelıadó:   Hegedős László jegyzı 
 

2. Elıterjesztés  a jelenlegi LEADER csoportnál történı  maradási  szándékról 
      Elıterjesztı: Rédai János polgármester  

Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

3. Elıterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévı 025/5 és 048 helyrajzi számú út 
használatához való hozzájárulásról 

      Elıterjesztı: Rédai János polgármester  
Szakeladó:  Hegedős László jegyzı 

 
4. Elıterjesztés a helyi Választási Bizottság tagjának és két póttagjának megválasztására 

Elıterjesztı: Hegedős László jegyzı 
 

 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal elfogadott. 
 
4/2014.(II.11.) sz. önkormányzati határozat 
A napirendi pontok elfogadásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendi pontjait 
az alábbiak szerint fogadta el: 
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1. Elıterjesztés az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás    
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM. rendeletben foglalt 
támogatás igénylésére 

            Elıterjesztı:  Rédai János polgármester 
            Szakelıadó:   Hegedős László jegyzı 
 

2. Elıterjesztés  a jelenlegi LEADER csoportnál történı  maradási  szándékról 
      Elıterjesztı: Rédai János polgármester  

Szakelıadó:  Hegedős László jegyzı 
 

3. Elıterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévı 025/5 és 048 helyrajzi számú út 
használatához való hozzájárulásról 

      Elıterjesztı: Rédai János polgármester  
Szakeladó:  Hegedős László jegyzı 

 
4. Elıterjesztés a helyi Választási Bizottság tagjának és két póttagjának megválasztására 

Elıterjesztı: Hegedős László jegyzı 
 
 
Errıl értesülnek:  
1.) Rédai János polgármester   helyben 
2.) Hegedős László jegyzı   helyben 
3.) Képviselı-testület tagjai   helyben 
4.) Irattár 
 
 
I. Napirend:  
Elıterjesztés az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás    
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM. rendeletben foglalt 
támogatás igénylésére 
 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja  a testület részére. 
 
Rédai János: Tavaly is volt ilyen pályázati lehetıség, akkor forráshiány miatt el lett utasítva. 
A jelenleg pályázati kiírás szerint 10 % önerı szükséges, ami 2.427.526 Ft.  Sikeres pályázat 
esetén ezt biztosítani fogjuk. A jelenlegi pályázat elbírálásának határideje 2014. március 31.  
 
Gelléné Tokai Erzsébet: Tavaly az elbírálás határideje május volt és csak idén januárban 
kaptuk meg a választ, hogy el lett utasítva. 
 
Ács Gyuláné: Mindenképpen be kell nyújtani a pályázatot. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 
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5/2014. (II.11.) sz. Önkormányzati határozat 
Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendeletben foglalt támogatás igénylésére 

 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 
1. az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. 
(I.31.) BM rendeletben foglalt támogatás felhasználására 
igénylést nyújt be Kuncsorbai Intézményfenntartó Önkormányzati 
Társulás Óvodája, mint a rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmény 
felújítására, fejlesztésére, főtéskorszerősítésére, nyílászáró 
cseréjére, hıszigetelésére és e feladatellátáshoz szükséges 
eszközök, berendezések beszerzésére az alábbiak szerint: 

 
A fejlesztéshez szükséges összeg:   24.275.256,-Ft 
 
igényelt támogatás:   21.847.730,-Ft 
 
önerı(10 %)      2.427.526.- Ft 
 

2. megbízza Rédai János polgármestert a támogatási igény 
elkészítésével és benyújtásával. 

 
 

Errıl értesül: 
1. Rédai János polgármester     helyben 
2. Hegedős László jegyzı     helyben 
3. Képviselı-testület tagjai     helyben 
4. Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága Szolnok 
5. I r a t t á r 
 
 
 
II. Napirend:  
Elıterjesztés  a jelenlegi LEADER csoportnál történı  maradási  szándékról 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testület részére. 
 
Rédai János:  A Fenti irányító hatóság szeretne nagyobb, regionális  LEADER csoportokat 
létrehozni. Elızetes felmérés készül, hogy a jelenlegi LEADER csoportok jelenlegi formában 
akarnak-e mőködni tovább, vagy nem. Minden önkormányzatnak jelezni kell csatlakozási 
illetve a jelenlegi LEADER csoportnál való maradási szándékát.  Mi a jelenlegi csoport 
megtartását szorgalmazzuk.  
 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 
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6/2014. (II.11.) sz. Önkormányzati határozat 
A jelenlegi LEADER csoportnál történı maradási szándékról 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete mint alapító tag  
 
• kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 2014-2020 programozási 

idıszakban is a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület tagja kíván 
maradni, továbbá 

 
• a 2007-2013 programozási idıszakra létrehozott Helyi Akciócsoportot 

(HACS) jelenlegi formájában kívánja megtartani a 2014-2020 
programozási idıszakban elvégzendı feladatokra, 

 
• felhatalmazza Rédai János polgármestert a határozat tartalma szerinti 

szándéknyilatkozat megtételére. 
 

 
Errıl értesülnek: 
Rédai János polgármester      helyben 
Képviselı-testület tagjai      helyben 
Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület   székhelyén 

 
 
III. Napirend:  
Elıterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévı 025/5 és 048 helyrajzi számú út 
használatához való hozzájárulásról 
 
Rédai János: Más önkormányzati tulajdonban lévı földrészletet is érint ez a nyomvonal. Az 
önkormányzat hozzájárulása szükséges a már megépült csatorna keresztezésében lévı 048 
hrsz-ú úton az áteresz megépítéséhez. Ez mindenki érdekét szolgálja.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 

7/2014. (II.11.) sz. Önkormányzati határozat 
Az Önkormányzat tulajdonába  lévı 025/5 helyrajzi számú  és 048. helyrajzi számú út  
használatához hozzájárulás  
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
tulajdonában lévı 025/5 hrsz-ú szántó területen új csatorna létesüljön. 
 
Hozzájárul továbbá a már megépült csatorna keresztezésében lévı, szintén az 
önkormányzat tulajdonában lévı 048 hrsz-ú úton az áteresz megépítéséhez.                            
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Errıl értesülnek: 
1. Képviselı-testület tagjai      helyben 
2. Rédai János polgármester      helyben 
3. Hegedős László jegyzı      helyben 
4. MOBUR Mérnöki Szolgáltató Bt. 5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út 28. 
6.   I r a t t á r 
 
IV. Napirend 
Elıterjesztés a helyi Választási Bizottság tagjának és két póttagjának megválasztására 
 
Hegedős László:  2014. április 6-ára került kitőzésre az országgyőlési képviselık választása. 
Kuncsorba 1 szavazókörös település lévén Szavazatszámláló Bizottságot nem kell, hogy 
válasszon. A Helyi Választási Bizottság látja el a Szavazatszámláló Bizottság feladatait is. A 
Helyi Választási Bizottság tagjai  közül 1 tag és 2 póttag  írásban lemondott ezen tisztségérıl. 
Nem új Választási Bizottság megválasztására kerül sor, csak kiegészítésre. Mivel mindkét 
póttag lemondott, nincs akibıl ki tudjuk egészíteni a Helyi Választási Bizottságot. A 
határozati javaslatban foglaltak szerinti személyek írásban nyilatkoztak, hogy vállalják ezen 
tisztséget. A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény elıírja, hogy írásban, illetve 
határozatban kell a Képviselı-testületnek megállapítania a tagságról való lemondást, illetve az 
új tagság megválasztását.    Polgármester Úr elıtt, az ı megválasztásukat követı 5 napon 
belül kell esküt, vagy fogadalmat tenni. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 
 
8/2014. (II. 11.) önkormányzati határozat 
A Helyi Választási Bizottság tagjának és két póttagjának megválasztására 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
  
1. 34. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva megállapítja, hogy 

a Helyi 
 

Választási Bizottsági tagságáról 
Kovács József Kuncsorba Ady E. u. 14. szám alatti lakos, 

 
Választási Bizottsági póttagságáról 
Major Andrásné Kuncsorba, Szabadság tér 6. szám alatti lakos és 
Szilágyiné Gıdér Julianna Kuncsorba, Dózsa Gy. út 69/B szám alatti 
lakos írásban lemondott. 

 
2. 35. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Helyi 
 
Választási Bizottság tagjává 
Ullárné Ács Mónika Kuncsorba, Dózsa Gy. út 16. szám alatti lakost, 
 
Választási Bizottság póttagjává 
Sávai Sándorné Kuncsorba, Dózsa Gy. út 6. szám alatti lakost és 
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Kerepesiné Szıke Gyöngyi Kuncsorba, Dózsa Gy. út 49/B szám alatti lakost 
választja meg. 
 
Errıl értesülnek: 
Rédai János polgármester    helyben 
Képviselı-testület tagjai   helyben 
Hegedős László jegyzı HVI vezetı  helyben 
Kovács József     Kuncsorba Ady E. u. 14. 
Major Andrásné     Kuncsorba, Szabadság tér 6. 
Szilágyiné Gıdér Julianna   Kuncsorba, Dózsa Gy. út 69/B 
Ullárné Ács Mónika     Kuncsorba, Dózsa Gy. út 16. 
Sávai Sándorné     Kuncsorba, Dózsa Gy. út 6. 
Kerepesiné Szıke Gyöngyi   Kuncsorba, Dózsa Gy. út 49/B 

 
 
Hegedős László:  . Magyarország önkormányzatairól szóló törvény felhatalmazó 
rendelkezéseket tartalmazott az önkormányzatok számára, hogy miben, hogyan alkothat, 
illetve hogyan köteles rendeletet alkotni. A Képviselı-testületnek jelzi, hogy rendeleteinek 
újra módosítani kell, ugyanis az Alkotmánybíróság az új önkormányzati törvény néhány 
passzusát alkotmányellenessé nyilvánította. Megállapította, hogy ezek az önkormányzatok 
alkotmányos eredeti jogalkotói jogkörei, ezért minden rendeletünk bevezetı rendelkezését 
módosítani kell. Nem hivatkozhatunk az Mötv. megfelelı passzusára, hanem kifejezetten bele 
kell írni, hogy eredeti jogalkotói jogkörben a Magyarország Alaptörvényének  milyen     
passzusa alapján hoztuk  a döntést.  
 
A Helyi Választási Iroda az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja 
meg a képviselı-testület megválasztandó tagjainak számát. 10.000 vagy ennél kevesebb 
lakosú településeken egyéni listás választási rendszerben 101-1.000 fı lakosság számig 4 fı 
képviselı választható plusz a polgármester. 
 
Rédai János: Az orvosi rendelı felújítására beadott pályázatot Örményessel közösen  
megnyertük.  Tegnap már ki lett választva a mőszaki ellenır, a könyvvizsgáló. A beruházás 
kivitelezıjére közbeszerzéses meghívásos pályázattal kerül sor. Örményes a gesztor, 
mindenben ı dönt, de minden döntés elıtt kikérik a véleményünket.  A közbeszerzési szakértı 
a tegnapi nap folyamán már felkérte a kivitelezıket, hogy tegyék meg ajánlatukat. Szoros a 
határidı.  30 nap. Bízunk benne, hogy március 12-én 13-án a szerzıdést megkötjük és akkor a 
területet már másnap át lehet adni. A munkálatokat 2014. októberéig kell befejezni. 
 
A Csorba Kupa idén is megtartásra kerül 2014. április utolsó szombatján. Megnyertük a 
pályázatot. A sztárvendégek Korda György és Balázs Klári, valamint Márió lesz.   
 
A költségvetés megtárgyalására e hónap 26-27-én kerül sor.  
 
Ács Gyuláné: Az orvosi rendelı főtése felıl érdeklıdik. Bejelentés érkezett, hogy a rendelı 
főtése marad mindig utoljára. Hideg van a rendelıben. A havat sem takarították le a rendelı 
elıtt.  Azt hagyják utoljára annak ellenére, hogy reggel 7 órakor már betegek vannak. Kéri, 
hogy figyeljenek erre. 
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Gelléné Tokai Erzsébet: Az orvosi rendelı és a LEADER egy főtési rendszeren van. A 
számítógépes tanfolyam kedden és csütörtökön a LEADER-ben van.  5 órakor van a 
tanfolyam és már akkor jég hidegek a radiátorok. Ezt többször tapasztalta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédai János:  Biokazánnal főtenek az óvodánál és a rendelıben is. Jelzést még nem kapott.  
Megbeszéli a két főtı munkahelyi irányítójával.  
 
Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 9 óra 45 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
/: Rédai János :/       /: Hegedős László :/ 
   polgármester         jegyzı 
 


