Jegyzıkönyv

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 13-i
a l a k u l ó ülésén
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Rédai János polgármester
Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián
képviselık
Dr. Varga Imre jegyzı
Dr. Ondok László aljegyzı
Gergely János Helyi Választási Bizottság elnöke

HIMNUSZ

Ács Gyuláné korelnök: köszönti az önkormányzati választás során Kuncsorba község
választópolgárai többségének bizalmát elnyert Polgármester Urat, Képviselıtársait, a Helyi
Választási Bizottság elnökét és tagjait, Dr. Varga Imre jegyzı és Dr. Ondok László aljegyzı
urat, és minden kedves jelenlévıt, akik megtisztelték a 2010. október 3-án megválasztott
Képviselı-testület alakuló ülését.
Kéri, hogy tolmácsolják köszönetüket mindazoknak, akik a mai napon elfoglaltságuk miatt
nem tudtak megjelenni e jelentıségteljes napon. İszintén reméli, hogy a lakosság bizalmára
küzdelmes, kitartó, eredményes munkával rá fogunk szolgálni.
Elismeréssel szólt a leköszönt Képviselı-testület munkájáról. Folyamatosan biztosította
intézményeink mőködését. A fejlesztési lehetıségeket megragadta, ezzel is kijelölve
számunkra az utat, melyen járva további fejlesztések lehetıségei nyílnak meg elıttünk.
Mindannyiunk nevében mondhatjuk, hogy kis településünk, és polgárainak érdekeit a
legmesszebbmenıkig szem elıtt tartva, töretlen lendülettel, teli ambíciókkal vállaltuk a
megmérettetést. Bízik abban, hogy az elkövetkezendı négy esztendı igazol bennünket, s majd
elmondhatjuk, hogy érdemes volt községünk felemelkedéséért küzdenünk, szabadidınket
áldoznunk.
Kéri, hogy az elıttünk álló idıszakban egymást támogatva dolgozzunk, felejtsük el az
esetlegesen bennünk maradt keserőséget. Az a munka, mely ránk vár, csakis és kizárólag
összefogással, az egymás és az ügy iránti alázattal vezethet sikerre.
Közös célkitőzéseink végrehajtásához kíván erıt, elszántságot, és kitartást, mert nehéz, de
nemes feladat vár ránk.
Megállapítja, hogy az 5 fı képviselıbıl 5 fı jelen van, így az ülés határozatképes.
Az alakuló ülést ezennel megnyitja.
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Javasolja, hogy az alábbi tárgysorozatot fogadja el a Képviselı-testület
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, megbízólevelek
átadása.
Elıadó: Gergely János HVB elnök
2. Képviselık eskütétele
3. Polgármester eskütétele
4. Polgármester illetményének megállapítása
Elıterjesztı: Ács Gyuláné korelnök
5. Polgármester költségátalányának megállapítása
Elıterjesztı: Ács Gyuláné korelnök
6. Elıterjesztés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 12/2003.(X.28.)
ÖR módosítására
Elıterjesztı: Rédai János polgármester
Szakelıadó: Dr. Varga Imre jegyzı
7. Elıterjesztés a bizottság megválasztása
Elıterjesztı: Rédai János polgármester
8. Bizottság nem képviselı tagjának eskütétele
9. Elıterjesztés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 12/2003.(X.28.)
ÖR módosítására
Elıterjesztı: Rédai János polgármester
Szakelıadó: Dr. Varga Imre jegyzı
10. Elıterjesztés az alpolgármester megválasztása
Elıterjesztı: Rédai János polgármester
11. Alpolgármester eskütétele
12. Polgármesteri program ismertetése
Elıterjesztı: Rédai János polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel?
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat
Megállapítja, hogy a tárgysorozatot a Képviselı-testület egyhangúan elfogadta.

I. Napirend:
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl, megbízólevelek
átadása
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Ács Gyuláné: felkéri Gergely Jánost, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tartsa meg
beszámolóját a választás során végzett munkájukról.
Gergely János: a Helyi Választási Bizottság beszámolója a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Ács Gyuláné: megkérdezi, a beszámolóval kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja a Helyi Választási Bizottság munkájáról szóló
jelentést.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület egyhangúan adott szavazatával elfogadta a Helyi
Választási Bizottság jelentését az önkormányzati választás végleges eredményének
megállapításáról.
II. Napirend:
Képviselık eskütétele
Gergely János Helyi Választási Bizottság elnöke: az önkormányzati törvény 19.
szakaszának elsı bekezdése alapján a települési képviselı az alakuló ülésen esküt tesz.
Kéri a jelenlévıket szíveskedjék felállni! Felkéri a képviselıket, hogy az eskü szövegét
mondják utána:
ÉN ……… ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGHOZ HŐ
LESZEK;  AZ ALKOTMÁNYT
A TÖBBI
JOGSZABÁLYOKKAL EGYÜTT
MEGTARTOM ÉS MEGTARTATOM;
A TUDOMÁSOMRA JUTOTT
TITKOT
MEGİRÖM; A KÉPVISELİI TISZTSÉGEMBİL EREDİ FELADATAIMAT
KUNCSORBA KÖZSÉG FEJLİDÉSÉNEK ELİMOZDÍTÁSA ÉS AZ ALKOTMÁNY
ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM.
( Az eskütevı meggyızıdése szerint: ) ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN
İszintén reméli, hogy valamennyien esküjükhöz híven, eredményesen fognak együtt
dolgozni, melyhez kíván erıt és jó egészséget!
III. Napirend:
Polgármester eskütétele
Ács Gyuláné: az önkormányzati törvény 32. szakasza értelmében a polgármester a
megválasztását követıen esküt tesz a Képviselı-testület elıtt.
Felkéri Rédai János Polgármester Urat az eskü letételére. Kéri, szíveskedjék az eskü szövegét
utána mondani:
ÉN ……… ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGHOZ HŐ
LESZEK;  AZ ALKOTMÁNYT
A TÖBBI
JOGSZABÁLYOKKAL EGYÜTT
MEGTARTOM ÉS MEGTARTATOM;
A TUDOMÁSOMRA JUTOTT
TITKOT
MEGİRÖM; A POLGÁRMESTERI TISZTSÉGEMBİL EREDİ FELADATAIMAT
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KUNCSORBA KÖZSÉG FEJLİDÉSÉNEK ELİMOZDÍTÁSA ÉS AZ ALKOTMÁNY
ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM.
( Az eskütevı meggyızıdése szerint: ) ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN.
Azt kívánja, hogy esküjéhez méltóan irányítsa településünk életét. Polgármesteri
tevékenységéhez sok sikert kíván!
Ács Gyuláné: felkéri Gergely Jánost a megbízólevelek átadására.
Gergely János: elıször a Polgármester úrnak adja át a megbízólevelet, majd a Képviselıket
névsor szerint szólítja.
Ács Gyuláné: megkérdezi, kíván-e valaki szólni.
Dr. Varga Imre: Tisztelt Képviselı-testület, tisztelt Polgármester Úr. Maga és a
Polgármesteri Hivatal nevében fogadják gratulációnkat. Reméli, hogy az eddigi két éves
együttmőködésünk szerves folytatása lesz az elkövetkezendı négy év. Munkánkkal legalább
olyan jól ki tudjuk szolgálni a képviselı-testületet, mint az elmúlt években. Jó munkát és sok
sikert kíván, igyekszünk mindenben segíteni az Önök munkáját párthovatartozás nélkül,
hiszen a közigazgatás szakmai apparátusa az mindig is elfogultságmentesen segíti a
képviselık munkáját. Ezúton is felajánlja a maga és kollégái segítségét bárkinek, bármilyen
témában az önkormányzattal kapcsolatos kérdésük van álluk rendelkezésükre. Köszönti a
fegyverneki Rendırır parancsnokát az alakuló ülésen.
Megköszöni a Helyi Választási Bizottság munkáját, nélkülük az eredmény nem jöhetett volna
létre, nélkülözhetetlen ez a testület. İk irányították a szavazást és végezték a
szavazatszámlálást, reméli, hogy a bizottságnak is hasonló véleménye van a kiszolgálásnál
munkát végzı köztisztviselıkrıl. A bizottság magabiztosan, a jogszabályoknak, törvényeknek
megfelelıen, maximálisan elfogulatlanul végezték munkájukat. Az eredmény
tárgyilagosságához nem fér kétség, hiszen egyetlen kezdeményezésrıl sincs tudomásunk,
amely az eredményt megkérdıjelezte volna, vagy kifogást emelt volna. Reméli, hogy a
jövıben is számíthatnak a munkájukra, hasonló színvonalon.
Ács Gyuláné : megköszöni Jegyzı Úr hozzászólását.
IV. Napirend:
A polgármester illetményének megállapítása
Ács Gyuláné korelnök: Polgármester Úr illetményének megállapítása törvényi kötelezettség.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló többszörösen módosított 1994. évi LXIV. törvény rendelkezik a
polgármesterek illetményérıl.
A polgármester illetményét a köztisztviselıi illetményalap és a törvényben meghatározott
szorzószám alapján összegszerően kell megállapítani.
A köztisztviselıi illetményalap 38.650,-Ft, az 1000-nél kevesebb lakosú település esetén a
szorzószám 7-9, összegszerően
270.550– 347.850.- Ft között.
A Polgármester Úr illetményét 310.000- Ft-ban (8,02) javasolja megállapítani.
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Kéri, akinek kérdése, észrevétele, javaslata van, tegye meg.
Rédai János: bejelenti személyes érintettségét.
Ács Gyuláné: kéri, aki egyetért azzal, hogy Rédai János polgármester az ıt érintı kérdésben
szavazzon, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselı-testület 3 igen 1 tartózkodó szavazattal, 1 fı nem szavazott,
egyetért azzal, hogy Rédai János polgármester szavazhasson.
Ács Gyuláné: szavazásra bocsátja a polgármester illetményét.
Megállapítja, hogy a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal a polgármester úr illetményét
2010. október 4. napjától 310.000,-Ft összegben állapítja meg.
54 /2010.(X.13.) sz. önkormányzati határozat
Rédai János polgármester illetményének megállapítására
Kuncsorba
községi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 33.
§-ában biztosított jogkörében eljárva, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 3.§ (2) bekezdése alapján
Rédai János polgármester illetményét
2010. október 4. napjától
310.000,- Ft-ban állapítja meg.
Errıl értesülnek:
1./ Rédai János polgármester - helyben
2./ Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága - Szolnok
3./ Képviselı-testület tagjai – helyben
4./ Dr. Varga Imre jegyzı
5./ Dr. Ondok László aljegyzı
6./ I r a t t á r
V. Napirend:
A polgármester költségátalányának megállapítása
Ács Gyuláné: Polgármester Úr költségátalányának megállapítása szintén törvényi
kötelezettség, amennyiben azt a polgármester kéri. Polgármester úrírásban kérte a
költségátalányának megállapítását.
A jogszabály úgy szól, hogy a költségátalány mértékét a polgármester illetményének 20-30%ában állapíthatja meg a Képviselı-testület. A Polgármester Úr költségátalánya illetményének
25 %-ában volt megállapítva, így javasolom ezt a mértéket megállapítani, mely összegszerően
77.500.- Ft.
Kérdés, észrevétel, javaslat?
Rédai János: bejelenti személyes érintettségét.
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Ács Gyuláné: kéri, aki egyetért azzal, hogy Rédai János polgármester az ıt érintı kérdésben
szavazzon, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselı-testület 3 igen 1 tartózkodó szavazattal, 1 fı nem szavazott,
egyetért azzal, hogy Rédai János polgármester szavazhasson.
Ács Gyuláné: szavazásra teszi a javaslatot, melyrıl a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
55 /2010.(X.13.) sz. önkormányzati határozat
Rédai János polgármester költségátalányának megállapítására
Kuncsorba
községi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 33.
§-ában biztosított jogkörében eljárva, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 18.§ (2) bekezdése alapján
Rédai János polgármester költségátalányát
2010. október 4. napjától
illetményének 25 %-ában állapítja meg, mely
77.500,-Ft/hó
Errıl értesülnek:
1./ Rédai János polgármester - helyben
2./ Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága - Szolnok
3./ Képviselı-testület tagjai – helyben
4./ Dr. Varga Imre jegyzı
5./ Dr. Ondok László aljegyzı
6./ I r a t t á r
Ács Gyuláné: a Képviselı-testületet megalakultnak nyilvánítja, és az ülés vezetését átadja a
Polgármester Úrnak.
Rédai János: megköszöni a Korelnök Asszony munkáját.
VI. Napirend:
Szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 12/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Rédai János: megköszöni a Helyi Választási Bizottság munkáját, mind az Elnök úrnak, mind
a tagoknak.
Az Önkormányzat folyamatos mőködése érdekében a Szervezeti és Mőködési Szabályzat
egyes pontjait és a 3.sz. mellékletében szereplı képviselıi névsort módosítani szükséges.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény.
4. § b) pontja alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település egyéni listás választási
rendszerben egy választókerületet alkot, amelyben 1.000 lakosig a képviselık száma 4 fı.
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A képviselıi létszámot figyelembe véve a korábbi két bizottság helyett egy bizottságot javasol
létrehozni 5 fıvel, „Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság” névvel.
A fentiek miatt a tervezetben szereplı módosításokat kell megtennie a Képviselı-testületnek,
továbbá a 3. sz. melléklet képviselıi névsorát a választásnak megfelelıen aktualizálni.
Megkérdezi más javaslat van-e?
Gelléné Tokai Erzsébet: 4 tagú bizottság létrehozását javasolja.
Szeremi Krisztián: csatlakozik az elıtte szólóhoz.
Bana Lajosné: szintén 4 tagú bizottságot javasol.
Rédai János: szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. Megállapítja, hogy az 5 képviselı 4
igen és 1 tartózkodó szavazattal 4 tagú bizottságot hoz létre.
Ezek után a módosítással szavazásra bocsátja az SzMSz rendelet-tervezetet, melyrıl a
jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Kuncsorba Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
6/2010.(X.14.) önkormányzati rendelete
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete szervezeti és mőködési
szabályzatáról szóló 12/2003(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kuncsorba községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1. §
(1) A 27. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„A Képviselı-testület tagjainak választáskori létszáma: polgármester+4 fı.”
(2) A 27. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„A Képviselı-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább – a
képviselıknek több mint fele, azaz – 3 fı jelen van.”
(3) A 36. § helyébe a következı rendelkezés lép:
„A minısített többség, azaz a megválasztott képviselık több mint felének (legalább 3
képviselı) egybehangzó szavazata szükséges a 12. § a), b), e), f), g) pontban foglalt
ügyek, továbbá ezen szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott ügyek
eldöntéséhez, a képviselı kizárásához, valamint a zárt ülés elrendeléséhez.”
(4) A 38. § (2) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„A titkos szavazás lebonyolításáról a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság
gondoskodik.”
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(5) A 75. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„A Képviselı-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi
állandó bizottságot hozza létre:
- Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság
(6) A 99. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„A vagyonnyilatkozatot a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tartja nyilván és
ellenırzi.”
(7) A 100. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális
Bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményérıl az ellenırzı bizottság
tájékoztatja a soron következı ülésen a Képviselı-testületet.”
(8) A 101. § helyébe a következı rendelkezés lép:
„A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására
és ellenırzésére vonatkozóan részletes belsı szabályokat állapíthat meg.”
(9) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kuncsorba, 2010. október 13.
/: Rédai János :/
polgármester

/: Dr. Varga Imre :/
jegyzı

6/2010.(X.14.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

3. sz. melléklet a 12/2003(XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„KUNCSORBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Rédai János

Törökszentmiklós, Zalka M. út 21.

KUNCSORBA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI
1.
2.
3.
4.

Ács Gyuláné
Bana Lajosné
Gelléné Tokai Erzsébet
Szeremi Krisztián

Kuncsorba, Dózsa Gy. út 46/a
Kuncsorba, Dózsa Gy. út 6/a.
Kuncsorba, Deák F. út 7/a.
Kuncsorba, Táncsics M. út 16.
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VII. Napirend:
Bizottság megválasztása
Rédai János: az elıbb elfogadott módosítás szerint egy bizottság megválasztására van
lehetıség. Minden Képviselıvel egyeztetett a külsıs tagok vonatkozásában is.
Ezek figyelembevételével az alábbi javaslatot teszi:
A Pénzügyi, Ügyrendi és Szocális Bizottság elnökének javasolja:
Ács Gyulánét
Tagjainak: Bana Lajosné és Szeremi Krisztián képviselıket.
Külsıs tagnak Kerepesi Ádámné kuncsorbai lakost.
Megkérdezi az érintetteket, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyaljuk a
napirendi pontot.
Minden jelölt személy hozzájárult ahhoz, hogy nyílt ülésen kerüljön a napirend
megtárgyalásra.
Rédai János: megkérdezi van-e más személyre javaslat.
Mivel más javaslat nem érkezett, a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjaira tett
javaslatot szavazatja meg személyenként.
Ács Gyuláné: bejelenti személyes érintettségét.
Rédai János: kéri, aki egyetért azzal, hogy Ács Gyuláné az ıt érintı kérdésben szavazzon,
kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselı-testület 5 igen egyetért azzal, hogy Ács Gyuláné
szavazhasson.
Kéri, aki Ács Gyuláné képviselı bizottsági elnökké történı megválasztásával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal Ács Gyuláné
képviselıt a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökévé megválasztotta.
Bana Lajosné képviselı személyét teszi szavazásra.
Bana Lajosné: bejelenti személyes érintettségét.
Rédai János: kéri, aki egyetért azzal, hogy Bana Lajosné az ıt érintı kérdésben szavazzon,
kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal egyetért azzal, hogy Bana Lajosné
szavazhasson.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal Bana Lajosné képviselıt a
Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjává megválasztotta.
Szeremi Krisztián képviselı személyét teszi szavazásra.
Szeremi Krisztián: bejelenti személyes érintettségét.
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Rédai János: kéri, aki egyetért azzal, hogy Szeremi Krisztián az ıt érintı kérdésben
szavazzon, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal egyetért azzal, hogy Szeremi
Krisztián szavazhasson.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal Szeremi Krisztián képviselıt a
Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjává megválasztotta.
Kerepesi Ádámné személyét teszi szavazásra.
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal Kerepesi Ádámné kuncsorba lakost
a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjává megválasztotta.
Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság összetétele az alábbi:
Ács Gyuláné
elnök
Bana Lajosné
tag
Szeremi Krisztián
tag
Kerepesi Ádámné
tag
56/2010.(X. 13.) sz. önkormányzati határozat
Bizottsági tagok megválasztására
1. Kuncsorba
községi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 22.
§-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi személyeket választotta
bizottsági tagoknak:
Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság
Ács Gyuláné
elnök
Bana Lajosné
tag
Szeremi Krisztián
tag
Kerepesi Ádámné
tag
2. Ez a határozat a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 12/2003.(X.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2010.(X.14.) sz. önkormányzati
rendelet hatályba lépésével lép hatályba.
Errıl értesülnek:
1./ Rédai János polgármester
2./ Képviselı-testület tagjai
3./ Bizottságok nem képviselı tagja
4./ Dr. Varga Imre jegyzı
5./ Dr. Ondok László aljegyzı
6./ Irattár
Rédai János: gratulál a megválasztott bizottságnak, és jó munkát kíván részükre.
VIII. Napirend:
Bizottság nem képviselı tagjának eskütétele
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Rédai János: az elızı napirendi pont keretében megválasztott bizottság nem képviselı
tagjának is esküt kell tennie a Képviselı-testület elıtt.
Megkéri a jelenlévıket, hogy az eskütételhez szíveskedjék felállni.
Kéri, hogy Kerepesi Ádámné a bizottság nem képviselı tagja hangosan, érthetıen mondja
utána az eskü szövegét!
ÉN ……… ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGHOZ HŐ
LESZEK;  AZ ALKOTMÁNYT
A TÖBBI
JOGSZABÁLYOKKAL EGYÜTT
MEGTARTOM ÉS MEGTARTATOM;
A TUDOMÁSOMRA JUTOTT
TITKOT
MEGİRÖM; A PÉNZÜGYI, ÜGYRENDI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG TAGSÁGI
TISZTSÉGEMBİL
EREDİ
FELADATAIMAT
KUNCSORBA
KÖZSÉG
FEJLİDÉSÉNEK ELİMOZDÍTÁSA ÉS AZ ALKOTMÁNY ÉRVÉNYESÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM.
( Az eskütevı meggyızıdése szerint: ) ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN.
IX. Napirend:
Szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 12/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Rédai János: a megválasztott bizottság névsorát a szervezeti és mőködési szabályzat 4. sz.
melléklete tartalmazza, melyet aktualizálni kell.
Kérdés, hozzászólás nincs.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a jelenlévı 5 képviselı 5 igen szavazattal
elfogadott.

Kuncsorba Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
7/2010.(X.14.) önkormányzati rendelete
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete szervezeti és mőködési
szabályzatáról szóló 12/2003(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kuncsorba községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1. §
A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép
2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba lép hatályba.
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Kuncsorba, 2010. október 13.

/: Rédai János :/
polgármester

/: Dr. Varga Imre :/
jegyzı

1. sz. melléklet a 7/2010.(X.14.) sz. önkormányzati rendelethez
4. sz. melléklet a 12/2003.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság
A bizottság létszáma 4 fı
A bizottság névsora:
Ács Gyuláné elnök
Bana Lajosné tag
Szeremi Krisztián tag
Kerepesi Ádámné nem képviselı tag
A bizottság feladat- és hatásköre:
-

véleményezi az éves költségvetési koncepciót, a költségvetési rendelet-tervezetet
és a költségvetés módosításának tervezeteit,
véleményt alkot a féléves beszámolóról szóló elıterjesztésrıl,
a bizottságnak véleményeznie kell az éves zárszámadásról szóló rendelettervezetet,
véleményezi az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodásról szóló rendelettervezetet és módosításának tervezeteit,
véleményezi az önkormányzati vagyontárgyak elidegenítésére, vállalkozásba, vagy
más gazdálkodási formába történı bevitelére vonatkozó javaslatokat,
javaslatot tehet a likviditási helyzet javítására,
véleményezi a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet és módosításának tervezeteit,
ellenırzi az adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az adókintlévıségek
behajtására,
részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés elıkészítésben,
ellenırzi a beruházások végrehajtását,
ellenırzi a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerőségét,
az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területet érintı rendeletei tárgyában
javaslatokat tehet.
megvizsgálja a képviselık és a polgármester megbízatásának törvényességét,
kivizsgálja a polgármesterrel, a helyi önkormányzati képviselıvel, a Képviselı-testület nem képviselı tagjával szemben fennálló
összeférhetetlenséget, megállapításait a Képviselı-testület elé terjeszti,
közremőködik az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására,
vizsgálja a hatályban lévı SZMSZ hatályosulását,
figyelemmel kíséri a bizottságok mőködésének szabályszerőségét,
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-

-

-

-

figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit mőködésük szabályszerősége
tekintetében (javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új
alapító okirat kiadására),
ellenırzi a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseit törvényességi
szempontból – a végzett ellenırzésrıl tájékoztatja a testületet évente egy
alkalommal,
javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására,
összegyőjti a képviselık és a polgármester vagyonnyilatkozatait,
nyilvántartja a vagyonnyilatkozatokat,
kezeli a vagyonnyilatkozatokat olyan módon, mely lehetıvé teszi a nyilvánosság
biztosítását,
információt és nyomtatványt biztosít a Képviselı-testület hivatalán keresztül a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez,
a vagyonnyilatkozottal kapcsolatos ellenırzési eljárást folytat le, ennek keretében:
- felszólítja a képviselıt (a saját és hozzátartozóinak) az ellenırzéshez
szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére,
- a felszólításra szolgáltatott azonosító adatokat megfelelıen ırzi és az
ellenırzést követı 8 napon belüli törli,
- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményérıl a Képviselıtestület soron következı ülésén tájékoztatja,
elvégzi
a
Képviselı-testület
mőködésével
kapcsolatos
választások
lebonyolításával, ügyrendi kérdésekkel kapcsolatos feladatokat.

A bizottság saját maga határozza meg mőködésének részletes szabályait, külön
részletezve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a
nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
lefolytatásának részletes rendjét.
− Javaslatot tesz a testületnek a szociális lakás bérbeadási névjegyzékre, szociális
bérlakások bérleti szerzıdése meghosszabbítására, elutasítására,
− Közremőködik a helyi lakásügyekre vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetek
kidolgozásában,
− Ellátja az egészségügyi, szociálpolitikai, ifjúság-egészségügyi tevékenységgel
kapcsolatos bizottsági feladatokat,
− Figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal egészségügyi, szociálpolitikai
tevékenységét,
− A hátrányos helyzető lakosság körülményeinek folyamatos figyelemmel
kísérésére, a problémák feloldásához javaslatok, programok kidolgozása,
− Figyelemmel kíséri a település szociális, oktatási-nevelési, kulturális és sport
életére vonatkozó testületi határozatok, rendeletek hatályosulását,
− Figyelemmel kíséri az intézmények tevékenységét az intézmények szakmai
önállóságának megtartása mellett,
− Figyelemmel kíséri és ellenırzi a polgármesteri hivatal mővelıdésügyi, oktatási és
sport igazgatási tevékenységét,
− Figyelemmel kíséri és koordinálja az iskolai sporttevékenységet, a tömegsport
tevékenységet,
− Ellátja az Önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
rendeletében hatáskörébe utalt feladatokat.
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X. Napirend:
Alpolgármester választása
Rédai János: a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV.
törvény 34. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Képviselı-testület – a saját tagjai közül a
polgármester javaslatára titkos szavazással, minısített többséggel a képviselı-testület
megbízatásának idıtartamára - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
alpolgármestert választ. Az alpolgármester személyére kizárólag a polgármester tehet
javaslatot. A törvényi szabályozás szerint a háromezernél kevesebb lélekszámú településen
csak társadalmi megbízatású alpolgármester választható.
Javasolja a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy alpolgármesterré Gelléné Tokai Erzsébet
képviselıt válassza meg.
Megkérdezi Gelléné Tokai Erzsébet képviselıt, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy nyílt ülésen
tárgyalja a Képviselı-testület az alpolgármester választást.
Gelléné Tokai Erzsébet: igen.
Rédai János: az alpolgármester választása titkos szavazással történik. A választás
lebonyolítására felkéri a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottságot. Megkéri a bizottság
elnökét, elsıként ismertesse a szavazás rendjét.
Ács Gyuláné: minden jelenlévı képviselı egy szavazólapot kap, amelyen a jelölt neve fel
van tüntetve.
A név mögött egy üres karika található.
Érvényesen szavazni úgy lehet, hogy a karikába egymást metszı két vonalat tesz úgy, hogy a
metszéspont a körön belül helyezkedjen el.
Érvénytelen a szavazat ha:
a./ nem a jegyzı bélyegzıjével ellátott szavazólapon adták le,
b./ a jelölthöz nem tettek jelet,
c./ a szavazólapot ceruzával töltötték ki.
Eredményes a szavazás ha:
A jelölt legalább 3 érvényes szavazatot kapott.
Eredménytelen a szavazás ha:
A jelölt nem kapott legalább 3 érvényes szavazatot
A szavazásról készült jegyzıkönyvet a bizottság elnöke ismerteti a képviselı-testülettel.
A szavazólapok elkészültek, bemutatja a szavazóurnát, hogy az üres és lezárja. Kiosztja a
szavazólapokat.

Szavazás
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Ács Gyuláné: ismerteti a titkos szavazás eredményérıl készült jegyzıkönyvet, mely a
testületi ülés jegyzıkönyvének mellékletét képezi.
57 /2010.(X.13.) sz. önkormányzati határozat
Alpolgármester megválasztásáról

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése
alapján – titkos szavazással –
Gelléné Tokai Erzsébet képviselıt
választotta meg alpolgármesternek.

Errıl értesülnek:
1./ Gelléné Tokai Erzsébet alpolgármester
2./ Rédai János polgármester
3./ Képviselı-testület tagjai
4./ Dr. Varga Imre jegyzı
5./ Dr. Ondok László aljegyzı
6./ I r a t t á r
Rédai János: megköszöni a bizottság munkáját. Gratulálok Gelléné Tokai Erzsébet
alpolgármesternek a megválasztásához és bízik benne, hogy jól együtt tudnak dolgozni.
XI. Napirend:
Alpolgármester eskütétele
Rédai János: tájékoztatja a testületet, hogy az alpolgármester e minıségében is köteles esküt
tenni, mivel vonatkoznak rá a polgármesterre irányadó szabályok.
Megkéri a jelenlévıket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
ÉN ……… ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGHOZ HŐ
LESZEK;  AZ ALKOTMÁNYT
A TÖBBI
JOGSZABÁLYOKKAL EGYÜTT
MEGTARTOM ÉS MEGTARTATOM;
A TUDOMÁSOMRA JUTOTT
TITKOT
MEGİRÖM; AZ ALPOLGÁRMESTERI TISZTSÉGEMBİL EREDİ FELADATAIMAT
KUNCSORBA KÖZSÉG FEJLİDÉSÉNEK ELİMOZDÍTÁSA ÉS AZ ALKOTMÁNY
ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM.
( Az eskütevı meggyızıdése szerint: ) ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN.
XII. Napirend:
Polgármesteri program ismertetése
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Rédai János: köszönetét fejezi ki a község választópolgárainak az önkormányzati választás
során elnyert bizalomért. Kéri, hogy tolmácsolják köszönetét azoknak is, akik nem tudtak itt
megjelenni. Ígéri, hogy minden kuncsorbai lakos polgármestere fog lenni. İszintén reméli,
hogy a lakosság bizalmára kitartó eredményes munkával rá fog szolgálni.
Elıször is békés, nyugodt légkört szeretne a községben elérni. Nyugodt légkör szükséges
ahhoz, hogy az eltervezett feladatokat, fejlesztések meg tudjuk valósítani. Átgondolt,
célirányos és takarékos költségvetést kíván készíteni és biztosítani kívánja az intézmények
zökkenımentes mőködését. Kiemelt feladatként fogja kezelni a munkahelyteremtés
feltételeinek megteremtését és az erre irányuló pályázati lehetıségek kihasználását
vállalkozók bevonásával. Kiemelten fogja figyelemmel kísérni a törökszentmiklósi ipari park
adta lehetıségeket a kuncsorbai munkaerıhelyzet javítása érdekében. Együttmőködni kíván a
többi vállalkozókkal és a vezetıkkel annak érdekében, hogy a kuncsorbai lakosokat
foglalkoztassák. Továbbiakban szeretné folytatni az eddig elkezdett munkát, a belterületi utak
aszfalt burkolattal való ellátását, hiszen tudjuk, hogy Kuncsorbának erre nagy szüksége van.
Megvalósítani szeretnénk - amely folyamatban van- az ivóvízminıség-javítását. A II. ütem
elindult az országban, az Észak-alföldi régióban is és ebben mi is részt kívánunk venni.
Folytatni kívánja a faluközpont megújítását, egy része már megvalósult belıle, ezt folytatnánk
tovább. Szeretnénk minél hamarabb egy fedett piaccsarnokot megépíteni. Tudjuk, hogy elég
sok árus van és a kuncsorbai lakosoknak sem mindegy, hogy el kell-e utazni más településre
vásárolni, vagy pedig itt helyben, egy szebb környezetben tudják ezt megtenni. Az árusok is
egy kulturált környezetbe szívesebben jönnek. Az üresen álló iskola átalakítása Idısek
Otthonává való megvalósítását tervezzük, ha erre pályázati lehetıség lesz és vállalkozók
bevonásával. Az önkormányzat egy maga nem tudja megvalósítani, hiszen tudjuk, hogy egy
bentlakásos otthon kialakítása milyen sok pénz és milyen engedélyekhez kötött. Mindenki
számára ingyenessé szeretnénk az internet elérhetıséget biztosítani. Jelenleg a Könyvtárban
ingyenesen lehet internetezni, de szeretnénk olyan hozzáférést kialakítani egy másik helyen,
ahol éjjel-nappal bárki hozzáférhet. A bezárt szeméttelep helyén, amelynek rekultivációja
elvileg november végéig be kell, hogy fejezıdjön, horgásztó kialakítását szeretne
megvalósítani. Ehhez is pályázati forrást kíván igénybe venni. Nyugodt, kulturált környezetet
szeretne továbbra is kialakítani, a központban a parkot kialakítottuk, a fıútra virágokat
helyeztünk ki. Szeretné elérni, hogy ne csak a fıutcán lenne virág, hanem a többi utcában is.
El szeretne egy olyan mozgalmat kiírni, hogy „Legszebb virágos porta” ezzel is ösztönöznénk
a lakosokat, hogy szebb környezetet alakítsanak ki. Pályázati lehetıségeket, mint eddig is,
szeretnénk továbbra is kihasználni, hiszen tudjuk, hogy ma már nemcsak úgy adják a pénzt
valamire, hanem mindent pályázat útján lehet elnyerni. Az elmúlt években is, amit
megvalósítottunk azt mind pályázati forrásból valósítottuk meg. Nagy lehetıség Kuncsorba
számára, hogy a kistérségi LEADER központ itt van és ez is segíteni fog abban, hogy egy
szebb környezet alakuljon ki az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kiépítésével. Az IKSZT
kialakítására 38 millió forintot nyertek, most már el lehet kezdeni a kialakítását a régi orvosi
rendelı épületében. Ez a település életében egy nagy lehetıség, mert nem csak a LEADER
Közösség fog ott mőködni, hanem a könyvtár, a civil szervezet is.
Tisztelt Képviselı-testület! Tovább szeretnénk folytatni nemcsak az utak építését, hanem a
járdák felújítását, nagyon sok helyen rossz állapotban vannak a járdák, azok felújításra
szorulnak. Itt már nem szükséges pályázati pénz, hiszen tudjuk, hogy milyen sok közmunkást
foglalkoztatunk. Ha jól szervezzük a munkájukat, akkor sok feladatot el tudunk velük
végeztetni. Nem szeretne lemondani a szennyvízhálózat kiépítésérıl. Egyszer már
hozzáfogtunk, de sajnos nem lett meg a kellı létszám. Elıírás, hogy 2015 évre kötelezı
minden településen a szennyvízhálózat kialakítása. Szeretnénk elkezdeni és meggyızni a
lakosokat ennek szükségességérıl. Mindezek megvalósításához kihangsúlyozza a
takarékosság szem elıtt tartását. Ezt a stabil pénzügyi helyzetet szeretnénk megırizni, és ha
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ezt megtartjuk, bízik benne, hogy fejlesztéseket is tudunk eszközölni. Ezt az utat kell
folytatnunk, minden képviselıvel közösen, összefogással, és bízik benne, hogy elıbbre
fogunk jutni. Ehhez kéri a Tisztelt Képviselıtársai segítését és együttmőködését. Azt kéri
mindenkitıl, hogy a képviselı-testületi üléseket ne politizálásra használjuk fel. Ilyen kis
településen a pártoskodásnak nincsen helye. İ sem tette eddig és ezután sem teszi, a falu
érdekében a lakosságot képviseljük. Ehhez kéri mindenkinek a segítségét.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?
Rédai János: Tisztelt Képviselı-testület, Kedves Vendégeink, az alakuló ülésünk ezennel
véget ért.
Tájékoztatja a Tisztelt Képviselıket, hogy a 2001. évi CII. törvény a polgármester és az
önkormányzati képviselık számára vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget ír elı. Az ülés
után kiosztásra kerül a vagyonnyilatkozat minden képviselı részére.
SZÓZAT
Megköszöni a megjelenést, az ülést 16 óra 10 perckor bezárja.
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