
Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

2017. október 25. napján 13:30 órakor

tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Községháza Ülésterem

Napirend:

    1. Lakossági fórum-Előzetes tájékoztatás Hunya Község településképi arculati kézikönyvének elkészítéséről, és
a településképi rendelet megalkotásáról.

    2. Beszámoló a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

    3. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása – szabályzatok felülvizsgálata (I.
forduló)

    4. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
    5. A 2017. évi költségvetés 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámoló
    6. Mezei őrszolgálat létrehozása
    7. Színfolt Mazsorett Táncegyesület támogatási kérelme
    8. Általános iskolai körzethatárok véleményezése
    9. Bejelentések

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Hunya, 2017. október 20.

Hegedüs Roland

polgármester



ELŐTERJESZTÉSEK

Hunya Község Önkormányzata

Képviselő-testület

2017. október 25.

napján tartandó rendes üléséhez
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1. napirendi pont
1. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület

2017. október 25-i ülésére 

Tárgy:  Lakossági fórum-Előzetes tájékoztatás Hunya Község településképi arculati kézikönyvének
elkészítéséről, és a településképi rendelet megalkotásáról.
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2. napirendi pont
2. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület

2017. október 25-i ülésére 

Tárgy:  Beszámoló a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról



Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.

 

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

a 2017. 10. 25-i ülésre

 

74/2017. (V. 24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hunya Községért Kitüntető Cím adományozása

Határidő: 2017. 06. 09., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2017. június 9.

A Hunya Községért Kitüntető cím Hunya Tiborné volt polgármester részére az I.
Arató napok 2017. június 9-i megnyitóján átadásra került.

95/2017. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Feladat-ellátási szerződés önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok
ellátására

Határidő: 2017. 09. 15., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2017. szeptember 4.

Hunya Község Önkormányzata az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladatok ellátása tárgyában feladat-ellátási szerződést kötött a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulással 2017. szeptember 4. napján.

100/2017. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Működési forrás biztosítása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal számára

Határidő: 2017. 09. 15., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2017. szeptember 30.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 366.000 forintot- működési
célú pénzeszközátadás jogcímen - átad a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalnak.Az összeg 2017. októberében - a 3. negyedévi hozzájárulás során- kerül
rendezésre.

108/2017. (IX. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bursa Hungarica 2018-as forduló-csatlakozás

Határidő: 2017. 10. 02., felelős: Hegedüs Roland, végrehajtva: 2017. október 2.



Hunya Község Önkormányzata érvényesen csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. A beküldött Csatlakozási
nyilatkozatot érkeztették és befogadták az EPER-Bursa rendszerben.

K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

A kivonat hiteléül: Buza Anita



4

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. október 25-i ülésére 

Tárgy:  Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása –
szabályzatok felülvizsgálata (I. forduló)

Készítette:  Pardi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Dr. Uhrin Anna jegyző
Előterjesztő:  Dr. Uhrin Anna jegyző
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Hivatali
SZMSZ) a Képviselő-testület 53/2013. (V. 29.) Kt. határozatával fogadta el. Az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdése alapján a költségvetési szerv feladatellátásának részletes belső rendjét és
módját a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 13.§ (1) bekezdése határozza meg, hogy az SZMSZ-nek mit kell tartalmazni. Jelenleg a Hivatali SZMSZ
szabályozza a jogszabály által előírt belső rendet, valamint az SZMSZ mellékletei szabályozzák a jogszabály által
előírt, de külön normatív szabályzatban is megalkotható szabályokat.
 
A jogszabályi változások, valamint az intézményi struktúra változása miatt célszerű a szabályok folyamatos
felülvizsgálata, valamint külön szabályzatban történő rögzítése, hiszen a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy
a jelenleg hatályos SZMSZ szabályait tartalmazó adatbázis nehezen kezelhető. A hatályos Hivatali SZMSZ jelenleg
egységes szerkezetben szabályozza a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működésre vonatkozó belső
szabályokat, valamint az Önkormányzat működésére vonatkozó szabályokat azokban az esetekben ahol a
gazdálkodási feladatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Célszerű ezen szabályokat az
önkormányzati rendeletekhez hasonlóan önálló szabályzatban elfogadni.
 
Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Hivatali SZMSZ felülvizsgálatára több fordulóban kerülne sor. A mostani módosításánál a Hivatali SZMSZ-ben
aktualizálásra kerülnek az önkormányzati intézmények megnevezései, átvezetésre kerülnek a jogszabályi
változások. Tartalmi változás a korábbi szabályozáshoz képest nincs. Egyedül a beszerzési szabályzatban
módosulnak a beszerzésre vonatkozó összeghatárok (100.000 Ft-ról 200.000,- Ft-ra) az alábbiak szerint: nettó
50.000,- Ft értéket meg nem haladó árubeszerzést, szolgáltatás megrendelést, építési beruházást számlával kell
igazolni a kötelezettségvállalás rendje szerint. Nettó 200.000,- Ft értéket meg nem haladó árubeszerzés, építési
beruházás vagy szolgáltatás megrendelése, esetén elegendő írásos megrendelést küldeni a lehetséges szállító
részére. Nettó 200.000,- Ft értéket meg haladó árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése,
esetén a megrendelést szerződésben kell rögzíteni. 200.000,- Ft érték feletti megrendelés esetén kötelező a
versenyeztetés (legalább három árajánlat bekérése).
 
Javasoljuk külön szabályzatban elfogadni a következő szabályzatokat:
 
·         Gazdálkodási szabályzat
·         Pénzkezelési szabályzat
·         Számviteli politika
·         Belső ellenőrzési szabályzat
·         Bizonylati szabályzat, bizonylati rend
·         Eszközök és források értékelési szabályzata
·         Kiküldetési szabályzat
·         Önköltségszámítási szabályzat
·         Reprezentációs kiadások szabályzata
·         Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
·         Számlarend
·         Beszerzések lebonyolításának szabályzata
 
A szabályzatok letölthetőek: 
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/kt_altal_jovahagyando_szabalyzatok_hunya.pdf
 
Képviselő-testület jóváhagyását nem igénylő jegyzői hatáskörben lévő szabályzatok:
·         A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal anyag- és eszközgazdálkodási szabályzata
·         A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszere
·         A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje

http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/kt_altal_jovahagyando_szabalyzatok_hunya.pdf
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A szabályzatok letölthetőek: http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/jegyzoi_szabalyzatok.pdf
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől a következő döntési javaslatok elfogadását. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
1. döntési javaslat 

""Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása” "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) a)
pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításával egyetért (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat), melyet 2017. október
1. napjával a következők szerint hagy jóvá:
 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 3.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„ I. 3.
A Hivatal megnevezése:      Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye:                             5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A székhelyen kívüli további működési helyek:
5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
 
A Hivatalhoz tartozó saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek székhelye:
-        Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124.
-         Kállai Ferenc Kulturális Központ, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
-         Szent Antal Népház, 5502 Blaha Lujza utca 21.
-         Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
-         Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
-         Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
-         Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
A saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szabályai szerint működő nemzetiségi
Önkormányzatok székhelye:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
 
Jogelődje: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: 346612
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A 2011. évi CLXXIX tv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében, Csárdaszállás Község
Polgármesteri Hivatala 5621 Csárdaszállás Petőfi út 17.
Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 5556 Örménykút, Dózsa György u. 26.
 
Törzskönyvi azonosító szám:                                 803746
Adószáma:                                                    5803744-1-04
KSH száma:                                                  15803744-8411-325-04
 
Bankszámla számok:
A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:
A számlavezető pénzintézet neve:             Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai Kirendeltsége
A számlavezető pénzintézet címe:             5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
A fő bankszámla megnevezése és száma:
- költségvetési elszámolási főszámla száma:       53200125-11091051
 
Az alszámlák megnevezéseit és számlaszámait a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza.”
 
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 

http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/jegyzoi_szabalyzatok.pdf
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„1.12.
A Hivatal gazdasági szervezeti egysége útján – külön megállapodásban rögzített módon és helyen - a következő
saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek jogszabályban foglalt egyes pénzügyi-
gazdasági feladatait látja el:
-                     Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
-                     Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
-                    Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, 5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.
-                     Kállai Ferenc Kulturális Központ, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
-                     Szent Antal Népház, 5502 Blaha Lujza utca 21.
-                     Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
-                     Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
-                     Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
-                     Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.”
3. Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzat 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32.,
35. mellékletei és a 2. függeléke.
 
4. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát érintő módosítások egységes szerkezetbe foglalásáról.

Határidők, felelősök:

Határidő: 2017. 11. 01.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna

2. döntési javaslat 

"„Gazdálkodási Szabályzat felülvizsgálata” "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 1.-jei hatállyal jóváhagyja Hunya Község
Önkormányzatának Egységes Gazdálkodási Szabályzatát. 

Határidők, felelősök:

Határidő: 2017. 11. 01.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna

3. döntési javaslat 

"„Szabályzatok felülvizsgálata” "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 1.-jei hatállyal jóváhagyja az Önkormányzat

-         Pénzkezelési szabályzatát,
-         Számviteli politikáját,
-         Belső ellenőrzési szabályzatát,
-         Bizonylati szabályzat, bizonylati rendjét,
-         Eszközök és források értékelési szabályzatát,
-         Kiküldetési szabályzatát,
-         Önköltségszámítási szabályzatát,
-         Reprezentációs kiadások szabályzatát,
-         Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatát,
-         Számlarendjét,
-         Beszerzések lebonyolításának szabályzatát.

Határidők, felelősök:

Határidő: 2017. 11. 01.
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Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. október 25-i ülésére 

Tárgy:  A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
módosítása

Készítette:  Balogh Rita, Keresztesné Jáksó Éva
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: Támogató) a szociális célú tüzelőanyag támogatás keretében kiadta a
BMÖGF/69-67/2017 iktatószámú támogatói okiratot, melyben a Támogató, Hunya Község Önkormányzatát
(továbbiakban: Kedvezményezett), a benyújtott pályázat alapján 2017. szeptember 29. napján kelt, BMÖGF/69-
63/2017. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 723.900 Ft, azaz hétszázhuszonháromezer - kilencszáz
forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra,
a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel:

           
lágylombos tűzifa                 76 erdei köbméter

 
A pályázati kiírás alapján az önkormányzatnak önrész vállalása kötelező, mivel a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján Hunya
község nem tartozik a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé. Községünk az említett kormányrendelet
3. melléklete alapján az Átmenetileg kedvezményezett települései közé tartozik. Ennek értelmében a pályázati kiírás
5/b pontja alapján 7.500,- Ft/erdei m3 + Áfa támogatásban részesülhet a település és az 5/c pont alapján 1000,-
Ft/erdei m3 + Áfa önrész vállalása a pályázat feltétele.

A fentiek és a megváltozott mennyiség alapján Hunya Község Önkormányzatának 96.520 Ft önrészt kell vállalnia.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2018. február 15-éig osztja ki a rászorulók
részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2018. március 31- ig történhet meg.

A 88/2016. (IX.21.) Hunya Képviselő-testület határozat 3) bekezdése alapján a pályázat pozitív elbírálását követő
testületi ülésre a rászorultság szabályait és az igénylés feltételeit tartalmazó rendeletmódosítást el kell készíteni. A
hivatal elvégezte a rendelet felülvizsgálatát és az alábbi módosításokat javasolja:
-         a beérkezett kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el a soron következő ülésén, ezért a rendelet 1. § (4)
bekezdése törlésre kerül, melyben a képviselő-testület a támogatás iránti kérelmek elbírálását a Polgármesterre
ruházta át.
-         módosítani szükséges a rendelet 3. § (1) bekezdését, mely a kérelmek benyújtására rendelkezésre álló
határidőt határozza meg: 2017. november 22. – 2017. december 5.

A rendelet további módosítást nem igényel, mivel a pályázat tartalmi elemei nem változtak az előző évhez képest.

Előzetes hatásvizsgálat
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Hunya Község Önkormányzata az elnyert pályázathoz biztosítja az önrészt, a támogatás biztosításához
rendelkezésre áll a szükséges forrás. Szociális tűzifa támogatással az önkormányzat segíteni tudja a szociálisan
rászorult hunyai lakosok téli tüzelőjének megvásárlását, lakásfenntartását.
 
2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi következményei hatásai nincsenek.
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosításával önkormányzatunk a rendelet módosításával lehetővé teszi a pályázaton elnyert támogatás
felhasználását.
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
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Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségessé teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.

  /2017. (….) önkormányzati rendelet
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2016. (XII. 1.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolása
 
A helyi rendelet módosításának célja a szociális célú tüzelőanyag támogatás biztosítása az arra szociálisan rászorult
személyek részére.
 

Részletes indokolás
 
1. § Hunya Község Önkormányzata a szociális célú tűzifa iránti kérelem beadásának határidejét 2017. november 22.
napjától 2017. december 5. napjáig határozta meg.
 
2. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására.

Döntési javaslat 

"A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Tervezet
…/….. (……) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2016. (XII. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról

 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése alapján és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló
11/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„3. § (1) A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges
mellékletek csatolásával postai úton vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai
Kirendeltségéhez nyújtható be 2017. november 22. napjától 2017. december 5. napjáig.”
 
2. § (1) Ez a rendelet 2017. november 10-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az ÖR. 1. § (4) bekezdése.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. október 25-i ülésére 

Tárgy:  A 2017. évi költségvetés 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámoló
Készítette:  Balogh Rita, Kocsisné Takács Gabriella
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 21-ei ülésén fogadta el a 2017. évi
költségvetését, melyet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az év 1-9 hónapjában az alábbiak szerint alakultak:

                                                                                                          adatok ezer forintban
Megnevezés 2017. terv  Módosított

előirányzat
Teljesítés
01-09. hó

Teljesítés %

Bevételek     
Intézményi működési bevétel 19400 19400 12636 65
Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

39104 39659 29598 75

ebből: önkormányzatok működési költségvetési
támogatása

1963 2518 1997 80

ebből: működési célú támogatás, kölcsön
államháztartáson belülről

37141 37141 27601 74

Működési célú átvett pénzeszköz 0 315 315 100
Közhatalmi bevételek összesen 25500 25500 22744 89
ebből: magánszemélyek kommunális adója 4000 4000 4108 103
ebből: iparűzési adó (állandó jelleggel végzett) 18000 18000 16468 91
ebből: gépjármű adó 3500 3500 2118 60
ebből: pótlékok, bírságok bevétele 0 0                        

      50
 

Működési bevételek összesen 84004 84874 65293 77
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb. 0 0 0 -
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön
államháztartáson belülről

0 52763 68430 130

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 0 -
Felhalmozási bevételek összesen 0                            

 52763
68430 130

Finanszírozási bevétel 40024 52807 68330 130
Tárgyévi bevételek összesen 124028 190444 202053 106

     
 
 

Kiadások

    

Személyi juttatás 38993 41339 26284 63
Munkaadókat terhelő járulék 6110 6625                        

 4259
64

Dologi kiadás 43427 46997 32403 69
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2110 2110 983 47
Egyéb működési célú kiadások 6388 7274 3269 45
Működési kiadás összesen 97028 104345 67198                          

64    
Beruházás 27000 29424 1920 7
Felújítás 0 56606 9178 16
Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 -
Felhalmozási kiadás összesen 27000 86031 11098 13
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Költségvetési kiadások összesen 124028 190375 78296 41
Finanszírozási kiadások 0 69 31112 -
Tárgyévi kiadások összesen 124028 190444 109408 57
 
 
Bevételek alakulása:
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 65 %-on áll.  A bevételek alakulását az alábbi tételek befolyásolták: 
                                      adatok ezer forintban

 
Bevételi kategória

Módosított
előirányzat

 
Teljesítés

Közmunkaprogram keretében előállított termék értékesítése 250 226
Szolgáltatások ellenértékének bevételei: 8500  
                              - alkalmazottak térítési díjai  288
                              - háziorvosi tevékenység bevétele  303
                              - étkezési térítési díj  6492
Önkormányzati tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, vagyonhasznosítási jutalék)  

5500
 

1597
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott rezsidíjak) 2500 1239
Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2201
Kamatbevétel 150 84
Biztosító által fizetett kártérítés 0 181
Egyéb különféle működési bevétel 0 25
Működési bevételek 19400 12636
 
A saját bevételek összességében kissé az időarányos alatt teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a betervezett
bérleti díj bevételeket esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van megállapítva a
fizetési határidő.
Elmaradás mutatkozik a továbbszámlázott szolgáltatások terén is. Az eredeti költségvetésbe az előző évi értékek
alapján került betervezésre az összeg.
 
 
 
Működési-, és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
                                                                                                       

adatok ezer forintban

Bevételi kategória
Módosított
előirányzat Teljesítés

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 612 485
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása 151 46
Kulturális feladatok támogatása 1200 912
2017. évi kompenzáció 555 554
Önkormányzatok működési támogatása 2518 1997
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 108
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása 10728 8826
Közmunkaprogram keretében érkezett támogatás 26413 18667
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 37141 27601
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39659 29598
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 52763 68430
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi kategória az időarányosnak megfelel.  Itt tartjuk
nyilván az állami támogatások, OEP-től származó bevételek, és a közmunkaprogram keretében érkezett
támogatások összegét.
Felhalmozási támogatásként megérkezett önkormányzatunkhoz a négy nyertes TOP pályázat támogatási bevétele
az alábbi részletezésben:
 
TOP 4.2.1. Konyha felújítása:                                                           14.850.000 Ft.
TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítása:                      21.266.214 Ft.
TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása:           16.647.033 Ft.
TOP 3.2.1. Idősek Otthona épületének energetikai felújítása:          15.666.974 Ft.
Összesen:                                                                                         68.430.221 Ft.
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A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 89 %-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel 103 %-
ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 86%-ban realizálódtak.
A vagyoni típusú adók közé tartozik a magánszemélyek kommunális adója, mely bevételi kategória a lekönyvelt
adatok alapján 108 eFt-tal haladja meg az eredeti előirányzatot. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a
helyi iparűzési adó, a gépjárműadó.  Az iparűzési adóbevételünk 91%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A gépjármű adó esetében a teljesítés 60 %-on áll. Az elmaradás az időarányos tervtől azért jelentkezik, mert
önkormányzatot megillető rész október elején került átvezetésre a megfelelő bevételi számlára.     
 
 2016. január 1. napjával az adótartozások végrehajtásához való jog az addigi öt évről négy évre csökkent. Ez még
szorosabbá tette a végrehajtási cselekmények elvégzésének időszakát. 2017. évben a következő összegű
adótartozások kerültek leírásra elévülés miatt:
Kommunális adó:                   505 eFt.
Iparűzési adó:                        220 eFt.
Gépjármű adó:                      606 eFt.
Pótlék:                                   927 eFt.
Összesen:                          2.258 eFt.
 
Ebből legjelentősebb tétel egy felszámolás során megszűnt vállalkozó tartozásának leírásából adódik, mely 1.175
eFt. összeg volt.
 
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 52.807 eFt. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az
előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.
 
 
Az önkormányzat kiadásainak alakulása:
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 63 %-os teljesítést mutatnak,
mely kis mértékben eltér az időarányos tervtől. 
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 69 % lett felhasználva, 32.403 e Ft értékben.
 

 
                                                                                                               adatok ezer forintban
Dologi kiadások részletezése Értéke

Gyógyszer 39
Könyv 39
Folyóirat 70
Élelmiszer 2688
Irodaszer, nyomtatvány 193
Hajtó-, és kenőanyag 480
Munkaruha 165

Egyéb üzemeltetési anyag (az előző kategóriába nem sorolható anyagok )
                                                 

           1208
Készletbeszerzés összesen 4882
Informatikai szolgáltatások 552
Internet 524
Telefondíjak 172
Kommunikációs szolgáltatások 1248
Áramdíj 1584
Gázdíj 1653
Víz- és csatornadíjak 121
Védőital 131
Egyéb bérleti díj 72
Karbantartási díj 1375
Közvetített szolgáltatások kiadásai 1183
Vásárolt közszolgáltatás 5616
Számlázott szellemi tevékenység 1942
Egyéb szakmai szolgáltatási kiadások 2866
Biztosítási díjak 262
Bankszámla vezetési díj 262
Szállítási szolgáltatási díj 1285
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Postaköltség 350
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 1947
Szolgáltatási kiadások összesen 20649
ÁFA 5352
Díjak, egyéb befizetések 268
Egyéb különféle dologi kiadás 4
Egyéb dologi kiadások összesen 5624

Dologi kiadások összesen
                                                 

          32403
 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai sor 47 %-os teljesítést mutat. Az elmaradás oka az, hogy a betervezett nagyobb
összegű kiadás december hónapban kerül kifizetésre.
A működési célú támogatásértékű kiadások 45 %-ban teljesültek. Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő kiegészítését 2.527 eFt. értékben ( a 2016.12 havi hozzájárulás 656 eFt,
a 2017. I. negyedév hozzájárulás 694 eFt összegben, valamint a II. negyedévi hozzájárulás 1.177 eFt ). A
számokból látható, hogy a teljesítés kis mértékben elmarad az időarányos tervtől. A költségvetés készítésekor 4.197
eFt előirányzatot terveztünk Hunya esetében a Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulásaként a 2017-es
évre.  (Az év első hat hónapjában a teljesítési adatunk, ha csak a 2017. évre vonatkozó kifizetéseket vizsgáljuk
1.871 eFt., mely összeg elmarad a 3.148 eFt. időarányos előirányzat összegétől.) A Közös Önkormányzati
Hivatalhoz való hozzájárulás kiadása negyedévenként jelentkezik. A harmadik negyedévi hozzájárulás 2017.
októberében kerül bekérésre.
Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a társulásoknak fizetett hozzájárulást valamint a civil
szervezeteknek nyújtott támogatást is. A társulásoknak fizetett hozzájárulás 109 eFt volt. A civil szervezek részére
(hunyai óvodásoknak)  9 eFt. támogatás került kifizetésre.   
 
 
Fejlesztési kiadásként 11.097 eFt került elszámolásra, mely a következő tételekből tevődik össze:
-          Samsung mobiltelefon (részletre történt vásárlás miatt a havi részletek kerülnek elszámolásra)
-          Páraelszívó
-          Fogorvosi műszer
-          A közmunkaprogram keretében vásárolt eszközök: sövényvágó, lombseprű, fűkasza
-          A háziorvosi rendelő felújításával kapcsolatos kiadások és eszközbeszerzések (íróasztal, szék, vizsgálóágy,
szekrény)
 

 
Hunya Község Önkormányzatának 2017. 1-9. havi gazdálkodása rendezett, bevételei folyamatosan biztosítják a
működést, a pályázati lehetőségek kihasználásával valósítaná meg fejlesztési terveit.
Az önkormányzat 2017. szeptember 30. napján 119.453.672 Ft. pénzeszközzel rendelkezett, melyből 15.520.000 Ft.
lekötött betét formájában jelenik meg.
A pénzeszközből 68.430.221 Ft. a TOP-os pályázatok forrása.   
 
 
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2017. 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja
meg.
    
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"A 2017. évi költségvetés 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámoló"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017. évi költségvetésének 1-9. havi teljesítéséről
szóló beszámolóját. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. október 25-i ülésére 

Tárgy:  Mezei őrszolgálat létrehozása
Készítette:  Enyedi László, Kocsisné Takács Gabriella
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
szabályozza a mezei őrszolgálat létrehozásával, a mezőőr alkalmazásával kapcsolatos teendőket, illetve a mezőőr
feladatait.
 
Mezei őrszolgálat létesítése:
 
- A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a halastavat -
őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat.
- A mezei őrszolgálat létrehozását a mezőgazdasági igazgatási szervnek be kell jelenteni, amely az őrszolgálatot
közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi. A bejelentésnek tartalmaznia kell az őrszolgálat létszámát, az őrzött terület
mértékét és a földrészletek helyrajzi számát.
- A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett területen látja el tevékenységét.
- Az őrszolgálat létszámát a működési területhez és a körzetben tevékenykedő egyéb közfeladatot ellátó
őrszolgálatok működéséhez mérten úgy kell megállapítani, hogy annak napi, rendszeres ellenőrzése biztosítható
legyen.
- Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez
ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból
kell fedezni.
- A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat,
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza.
- Az önkormányzat a mezei őrszolgálat megalakítása előtt az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló
törvényben meghatározott együttműködési megállapodást köt a rendőrséggel.
- Az önkormányzati mezei őrszolgálat esetében, a mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak
minősül. Az eljárásra az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult.
 
Mezőőr:
 
- A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek,
felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét
ellátó személy.
- A mezőőr feladatát az őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat utasításai szerint végzi, szakmai
felügyeletét a mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendőrség látja el.
- A fenntartó a mezőőr foglalkoztatásáról, illetve a foglalkoztatás megszüntetéséről a mezőgazdasági igazgatási
szervet és a rendőrséget a foglalkoztatást, illetve annak megszüntetését megelőzően öt napon belül írásban értesíti.
- A mezőőr e törvényből, a működési és szolgálati szabályzatból, mezőgazdasági alapismeretből,
lőfegyverismeretből, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott ismeretekből
vizsgát tesz.
- A mezőőrnek az e törvényben meghatározott tevékenység folytatására való jogosultságát a rendőrség által kiadott
szolgálati igazolványa igazolja. A mezőgazdasági igazgatási szerv a mezőőr számára az előírt vizsga és eskü
letétele után szolgálati naplót ad ki.
- A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal, valamint
formaruhával való ellátásáról a fenntartó gondoskodik.
 
A mezőőr feladatai:
 
- A mezőőr a működési területén
a) azzal a járművel szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó
jogellenesen szerzett szállítmány van,
b) azzal a személlyel szemben, aki a nála vagy az általa használt járművön levő szállítmány megszerzésének
jogszerűségét nem valószínűsíti
jogosult és köteles az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
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az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedések és kényszerítő
eszközök alkalmazására.
- A mezőőr a működési területén jogosult és köteles a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a
tulajdonosnak átadni.
- A mezőőr köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről, valamint - ha saját
intézkedésének a feltételei nem állnak fenn - a tudomására jutott szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben
hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni, illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását
kezdeményezni.
- A mezőőr jogosult a jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírságot kiszabni.
- A mezőőr tevékenysége során együttműködik a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszerveivel, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltósággal, a természetvédelmi őrszolgálattal, az erdészeti
hatósággal, a vadászati hatósággal, a halászati hatósággal, az önkormányzati szervekkel, a járási hivatallal, a
fegyveres biztonsági őrséggel, valamint az egyesületekkel.
 
A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás
igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet az alábbiak szerint
szabályozza a megalakításhoz, működéshez kapcsolódó állami hozzájárulást:
 
- A hozzájárulást az a települési önkormányzat igényelheti, amelynek az őrszolgálatát a megyei kormányhivatal
földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatala nyilvántartásba vette.
- Az önkormányzat az újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási költségeinek 50%-át, de mezőőrönként legfeljebb
500.000 forintnak a megtérítését, a nyilvántartásba vételét követő harminc napon belül igényelheti.
- Az önkormányzat az őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek - személyi és
dologi kiadások - 50%-ának, de legfeljebb 90.000 forint/hó/fő megtérítését negyedéves időszakokra utólag
kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó napjától számított harminc napon belül.
- A költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatai.
- A jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulást vissza kell fizetni. A hozzájárulás összegének rendeltetési céltól eltérő
felhasználása - a hozzájárulás teljes vagy annak teljesítményarányos része vonatkozásában - jogosulatlanul igénybe
vett hozzájárulásnak minősül, és azt vissza kell fizetni.
 
A mezei őrszolgálat megalakításával és működésével kapcsolatos költségek alakulása:
 
Egyszeri, megalakítási költségek:
 

Eszközök megnevezése Ft/Fő Megjegyzés

Orvosi vizsgálatok, szakmai vizsgák induló költsége 80 000 Alkalmassági/pszichiátriai vizsgálat,
szakvizsga, fegyvervizsga szükség szerint

Mezőőri formaruha 200 000Kötelező felszerelés, kihordási ideje: 12-24
hó

Szolgálati igazolvány, jelvény stb. 15 000 Kötelező felszerelés
Sörétes vadászlőfegyver (használt) 90 000 Kötelező felszerelés
Lőszer 10 000 Kötelező felszerelés
Könnygázszóró palack 1 500 Kötelező felszerelés
Szolgálati telefon 15 000 Kötelező felszerelés
Szolgálati jármű beszerzés (használt motor vásárlás
esetén) 150 000Kötelező felszerelés, gépjármű esetén ennek

az összegnek a többszöröse
Bilincs, rendőrbot, távcső 30 000 Javasolt felszerelés
Fegyvertok, fegyvertisztító felszerelés,
fegyverszekrény 70 000 Kötelező felszerelés

Fényképezőgép, keresőlámpa 100 000Javasolt felszerelés
Ingatlan nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díj 323 800200 Ft ingatlanonként
Mezőőri járulék nyilvántartó program 292 100  Szoftver + telepítés, adatfeltöltés
Minimális induló költségek összesen 1 377 400  
 
A megalakításhoz nyújtott állami hozzájárulás mértéke a fentiek szerint: a megalakítás költségeinek 50%-a, de
mezőőrönként legfeljebb 500.000 forint.
 
Működtetéssel járó, folyamatos kiadások:
 

Kiadások Ft/fő/hó Ft/fő/év
Bér (Közalkalmazotti jogviszony esetén,180.500 Ft-os
minimálbérrel számolva. A bérelem növekedhet, ha éjszakai
munkát végez. Ez külön pótlék juttatására jogosít. )

180 500 2 166 000 
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Munkáltatói járulék 39 710 476 520
Cafetéria juttatás 16 666 200 000
Üzemanyag költség 60 000 720 000
Mobiltelefon használat 5 000 60 000
Kiadások összesen: 301 876 3 622 520
 
A működéshez nyújtott állami hozzájárulás mértéke: a felmerülő költségek - személyi és dologi kiadások - 50%-a, de
legfeljebb 90.000 forint/hó/fő, vagyis évente legfeljebb 1.080.000 Ft.
 
Az önkormányzati mezei őrszolgálat működési költségeit - a központi költségvetés által biztosított hozzájárulás
mellett - a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból kell fedezni, ami másra nem
használható fel. A mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési önkormányzat, a mezei
őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében szabályozza. Mezőőri járulékot a
közigazgatási területhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a halastavat – után lehet kivetni.
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala Földhivatali Osztályának adatszolgáltatása alapján
Hunya község közigazgatási területe a következő művelési ágak szerint oszlik meg:
 

Művelési ágak Fekvések területe ha,m2 ÖsszesenBelterület Külterület Zártkert
szántó 1,2586 2985,8065  2987,0651
rét     
szőlő     
kert     
gyümölcsös  0,9090  0,9090
legelő  1,9936  1,9936
nádas     
erdő  19,8319  19,8319
kivett 99,1346 144,5608  243,6954
halastó     
fásított terület  3,3631  3,3631
Összesen 100,3932 3156,4649 0,0000 3256,8581
 
A földrészletek darabszáma: Belterület 539
 Külterület 1.619
 Zártkert 0
 Összesen: 2.158
 
Fentiek szerint a mezőőri járulék-köteles terület 2988,7091 ha.
 
A mezei őrszolgálat működtetésével járó éves kiadásokat, és az ahhoz kapott állami hozzájárulás összegét
figyelembe véve, ahhoz, hogy a működés ne legyen veszteséges mintegy 2.542.520 Ft mezőőri járulék beszedésére
lenne szükség. Ez minimum 850 Ft/ha mezőőri járulék mértékkel lenne elérhető.
 
Összehasonlításul pár környező település által alkalmazott mezőőri járulék mérték:
 

Település Mezőőri járulék mértéke
Csárdaszállás 500 Ft/ha
Gyomaendrőd 2 ha alatt 600 Ft/földrészlet

2 ha felett 300 Ft/ha
Mezőberény zártkert 1 Ft/m2, minimum 1.000 Ft/év

szántó 600/Ft/ha, minimum 1.000 Ft/év
egyéb 180 Ft/ha, minimum 1.000 Ft/év

Békéscsaba 500 Ft/ha
Körösladány szántó 500 Ft/ha

legelő 300 Ft/ha
zártkert 500 Ft/hrsz.

Köröstarcsa szántó 600 Ft/ha
legelő 200 Ft/ha

Békés 0-1500 m2 ingatlannál 1.650 Ft/év
1501-3000 m2 ingatlannál 2.850 Ft/év
3000 m2 feletti ingatlannál 3.450 Ft/év
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Elek 20 Ft/Ak/év, minimum 400 Ft
 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy létrehozza a mezei őrszolgálatot, meg kell alkotni az erről szóló
rendeletét, melyben a mezőőri járulékról is rendelkeznie kell.
- A mezőőri járulék bevezethető a következő év január 1-ével, amennyiben a mezei őrszolgálat a törvényben előírt
feltételek teljesülése esetén addigra létrejött és a mezőőr megkezdheti működését. Ebben az esetben a mezei
őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletet, melyben a mezőőri járulék is
szabályozásra kerül, legkésőbb november 30-ig ki kell hirdetni.
- A mezőőri járulék bevezethető év közben is, amennyiben a mezei őrszolgálat a törvényben előírt feltételek
teljesülése esetén addigra létrejött és a mezőőr megkezdheti működését. A rendeletet a hatálybalépése előtt 30
nappal ki kell hirdetni. Év közbeni bevezetés esetén az adott évre az időarányos járulékot lehet kiszabni.
 
Fenti címen beszedett összeg, mint járulék, csak konkrét feladat végrehajtására, célhoz kötötten használható fel,
vagyis csak a mezei őrszolgálat működésének fedezetére. Az önkormányzat megteheti, hogy a mezőőri járulék
helyett a termőföldeket települési adó keretében adóztatja meg, melyet szabadabban használhat fel. A települési
adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet fejlesztési célra és a települési
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel. Az
önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben
szabályozott közteher hatálya. A települési adónak viszont nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet,
továbbá - e minőségére tekintettel – vállalkozó (például az őstermelő) sem, így ilyen keretek közt nem kerülhetne a
teljes földtulajdonosi, földhasználói kör adóztatásra.
 
A mezőőr munkakör betöltése határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében történne, teljes, de nem az
általános munkarend szerinti munkaidőben. A munkakört meg kell hirdetni, a pályázat minimális feltételei: legalább 8
általános végzettség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság.
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.

Döntési javaslat 

"Mezei őrszolgálat létrehozása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek
őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével kíván gondoskodni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatosan járjon el, valamint felkéri a jegyzőt, hogy a mezei őrszolgálat
létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendelet-tervezetet készítse el.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. október 25-i ülésére 

Tárgy:  Színfolt Mazsorett Táncegyesület támogatási kérelme
Készítette:  Balogh Rita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Színfolt Mazsorett Táncegyesület 2017. szeptember 28. napján kérelmet nyújtott be Hunya Község
Önkormányzatához, hogy részükre a 2017. évben anyagi támogatást szíveskedjen nyújtani. A támogatást a csoport
a fellépésekhez szükséges ruhaanyag vásárlására és útiköltség térítésére szeretnék fordítani. A kérelmet az
előterjesztéshez mellékeltük.

Hunya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete 5.
mellékletének 196. „Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre” megnevezésű során betervezett
összeg nyújt fedezetet a civil szervezetek támogatására.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei szerint, az államháztartás
alrendszeréből csak olyan szervezetnek nyújtható támogatás, amelyik átlátható szervezetnek minősül, megfelel az
egyéb jogszabályi előírásoknak (pl. köztartozás mentesség). A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és végrehajtási rendelete szerint nem összeférhetetlen a támogatás nyújtása
szempontjából, továbbá civil szervezet esetén az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a
jóváhagyásra jogosult döntéshozó szerve által elfogadott utolsó üzleti évről szóló számviteli beszámolóját letétbe
helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál.

A Színfolt Mazsorett Táncegyesület a célszerinti tevékenységéhez az önkormányzat által nyújtott támogatást fogadni
tudja. Ez a támogatási forma közvetlenül szolgálja az egyesület céljait, és a csatolt támogatási szerződés-tervezet is
kellő garanciát ad arra, hogy a szervezetnek nyújtott támogatás helyben hasznosuljon.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Színfolt Mazsorett Táncegyesület támogatási kérelme"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Színfolt Mazsorett Csoport részére ………………… Ft, azaz
…………………………………………. Ft összegű támogatást nyújt Hunya Község Önkormányzata 2017. évi
 költségvetésről szóló 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete 5. mellékletének 196. „Működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre” megnevezésű során betervezett összeg terhére. Az önkormányzat a
támogatást a csoport a fellépéseihez szükséges ruhaanyag vásárlására és az útiköltség térítésére adja.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a támogatási
szerződés megkötésére.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Hunya Község Önkormányzata (5555 Hunya, Rákóczi út 19., adószám: 1 5 3 4 6 7 8 6 - 2
- 0 4 , képviseli  Hegedüs Roland polgármester), mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről
a Színfolt Mazsorett Táncegyesület (5500 Gyomaendrőd, Árpád u. 3. adószám: 18911857-1-04, képviseli: Hunya
Jolán vezető),  mint  támogatott (továbbiakban: Támogatott )  az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Hunya Község Önkormányzata a helyi civil egyesületek célszerinti, társadalmilag hasznos alaptevékenységének
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támogatása céljából a költségvetésében elkülönített alapot képez minden évben. A Színfolt Mazsorett Táncegyesület
2017-ben egyedi támogatási kérelemmel fordult Hunya Község Önkormányzatához, hogy ez évben támogassa az
egyesület fejlesztését.

1.   Hunya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete 5.
mellékletének 196., ‘Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre’ megnevezésű során betervezett
összegből, Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2017. (V. 24.) Hunya Kt. határozatával
…………….,-Ft, azaz ……………,- forint támogatást nyújtott a Színfolt Mazsorett Táncegyesület részére, a
szükséges ruhaanyag költségeire.
2.   Támogató vállalja, hogy az 1. pontban megállapított pénzösszeget mindkét fél általi aláírást követően átutalja a
Támogatott, Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11103516 számú számlájára.
3.   Támogatott vállalja, hogy a fenti összeget a Színfolt Mazsorett Táncegyesület ruhaanyag és útiköltségek
finanszírozásának céljára használja fel 2017. december 31-ig.
4.   A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Támogatottnak a támogatási szerződésben megjelölt
felhasználási időszak alatt, a támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült, igazoltan e célra fordított
közvetlen kiadásai. A Támogatott nem számolhat el olyan költséget, amelyre az államháztartás valamely
alrendszeréből származó más támogatás nyújt fedezetet.
5.   A Támogatott a támogatási szerződésben meghatározott támogatás teljes összegéről köteles a rendezvényt
követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. január 31-ig pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót
benyújtani a Támogató részére.
6.   Az elszámolás számlaösszesítője a teljes támogatási összegre nézve tartalmazza a szállítók, szolgáltatók
megnevezését, a számla vagy számlahelyettesítő bizonylat számát, a teljesítés megnevezését, idejét és bruttó
összegét. A Számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések egyértelműen
azonosíthatóak legyenek.
7.   A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítőn túl – a pénzügyi elszámoláshoz
csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok hitelesített másolatait (számla,
szerződés, egyéb számviteli illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) is. A számlahelyettesítő bizonylatokon a
teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult személy aláírásának is szerepelnie kell.
8.   A számlaösszesítőn szereplő számlákat záradékolni kell. A záradék szövege: „……… forint a …….. iktató
számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”
9.   Támogatott kijelenti, hogy lejárt esedékesség köztartozással nem rendelkezik, ezt a tényt a NAV
köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről szóló igazolással, vagy a NAV által kiadott 30 napnál nem
régebbi együttes nemleges adó-

igazolással támasztja alá.
10. Támogatott kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, felszámolás, vagy egyéb, a megszüntetésre
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
11. Támogatott vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változásokat 8 napon belül a Támogatóhoz bejelenti.
12. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a támogatásra vonatkozó adatokat Hunya Község honlapján (
www.hunya.hu) és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és
végrehajtási rendelete szerint a közpénzekből nyújtott támogatások portálon (kozpenzpalyazat.gov.hu) közzéteszi.
13. A T á m o g a t o t t tudomásul veszi, hogy a Támogató az előírt feltételek nem teljesítése illetve szabálytalanság
esetén a támogatást felfüggeszti a hiányzó dokumentum (ok) pótlásáig.
14. A T á m o g a t o t t tudomásul veszi, hogy amíg e l s z á m o l á s i kötelezettségét nem teljesíti, újabb
támogatási összegek nem folyósíthatók.
15. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
16. A Támogatott képviseletében aláíró személy kijelenti, hogy alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető
részében feltüntetettek szerint jogosult a Támogatott képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés
megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő kijelenti továbbá, hogy a testületi szervei részéről a jelen Szerződés
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik és harmadik személyeknek semminemű olyan
jogosultsága nincs, mely a Támogatott részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
17. A Támogatott képviseletében aláíró személy kijelenti, hogy a kedvezményezett az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
30. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyásra jogosult döntéshozó szerve által elfogadott utolsó üzleti évről szóló
számviteli beszámolóját letétbe helyezte.
18. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Hunya, 2017. október  
……………………
Támogatott
P.H.
Kelt: Hunya,2017.év……hónap….napján
                      

http://www.hunya.hu/
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Támogató
P.H.

Kelt:                                                                  
Hunya, 2017. év ……… hónap …..napján

 
 

Jogilag ellenjegyzem:………………………………
 
                                               Dr. Uhrin Anna
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: ………………………………
                                               Balogh Rita

Melléklet a pénzügyi elszámoláshoz
 
 

NYILATKOZAT
 
 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
80. § (4) bekezdése szerinti ellenszolgáltatás költségeire vonatkozó kötelezettség teljesítéséről
Alulírott …………………………………………………………………(Támogatott képviselőjének neve), a
 
…………………………………………………………………………………………………
(szervezet megnevezése) képviselője kijelentem, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és
összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, ezen felül az ellenszolgáltatás
teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.
 
Tudomásul veszem, hogy – a fenti jogszabályhelyre és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1)
bekezdésére hivatkozva – e nyilatkozattal a Kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerű
felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettségének tesz eleget. Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában
a beszámoló nem fogadható el, illetőleg ha ennek nem határidőben vagy megfelelő módon teszek eleget, e
kötelezettségnek teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

Kelt:
 
 
 
……………………………………
Pénzügyi ellenjegyző aláírása
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Hunya Község Önkormányzata (5555 Hunya, Rákóczi út 19., 
adószám: 1 5 3 4 6 7 8 6 - 2 - 0 4 , képviseli  Hegedüs Roland polgármester), mint támogató 
(továbbiakban: Támogató), másrészről 
a Sz ín fo l t  Mazs ore t t  Tá nce gyes ü le t  (5500 Gyomaendrőd, Árpád u. 3. 
adószám: 18911857-1-04,  képviseli: Hunya Jolán vezető),  mint  támogatott 
(továbbiakban : Támogatott )  az alábbi feltételek szerint: 
 
Előzmények: 
Hunya Község Önkormányzata a helyi civil egyesületek célszerinti, társadalmilag 
hasznos alaptevékenységének támogatása céljából a költségvetésében elkülönített 
alapot képez minden évben. A Színfolt Mazsorett Táncegyesület 2017-ben egyedi 
támogatási kérelemmel fordult Hunya Község Önkormányzatához, hogy ez évben 
támogassa az egyesület fejlesztését. 
1. Hunya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) 

önkormányzati rendelete 5. mellékletének 196., ‘Működési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre’ megnevezésű során betervezett összegből, Hunya Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének  ……/2017. (V. 24.) Hunya Kt. határozatával 
…………….,-Ft, azaz ……………,- forint támogatást nyújtott a Színfolt Mazsorett 
Táncegyesület részére, a  s z ü k s é g e s  r u h a a n y a g  költségeire. 

2. Támogató vállalja, hogy az 1. pontban megállapított pénzösszeget mindkét fél általi 
aláírást követően átutalja a Támogatott , Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
vezetett 53200125-11103516 számú számlájára. 

3. Támogatott vállalja, hogy a fenti összeget a Színfolt Mazsorett Táncegyesület 
ruhaanyag és útiköltségek finanszírozásának céljára használja fel 2017. december 31-ig. 

4. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Támogatottnak a támogatási 
szerződésben megjelölt felhasználási időszak alatt, a támogatási cél megvalósításával 
összefüggésben felmerült, igazoltan e célra fordított közvetlen kiadásai. A Támogatott 
nem számolhat el olyan költséget, amelyre az államháztartás valamely alrendszeréből 
származó más támogatás nyújt fedezetet. 

5. A Támogatott a támogatási szerződésben meghatározott támogatás teljes összegéről 
köteles a rendezvényt követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. január 31-ig 
pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót benyújtani a Támogató részére. 

6. Az elszámolás számlaösszesítője a teljes támogatási összegre nézve tartalmazza a 
szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy számlahelyettesítő bizonylat 
számát, a teljesítés megnevezését, idejét és bruttó összegét. A Számlaösszesítőt úgy 
kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések egyértelműen 
azonosíthatóak legyenek. 

7. A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítőn túl – a 
pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben 
megegyező bizonylatok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb számviteli 
illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) is. A számlahelyettesítő bizonylatokon 
a teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult személy aláírásának is 
szerepelnie kell. 

8. A számlaösszesítőn szereplő számlákat záradékolni kell. A záradék szövege: „……… 
forint a …….. iktató számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” 

9. Támogatott kijelenti, hogy lejárt esedékesség köztartozással nem rendelkezik, ezt a 
tényt a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről szóló igazolással, 
vagy a NAV által kiadott 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adó-
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igazolással támasztja alá. 
10. Támogatott kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, felszámolás, 

vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban. 

11. Támogatott vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változásokat 8 napon belül a 
Támogatóhoz bejelenti. 

12. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a támogatásra vonatkozó adatokat 
Hunya Község honlapján ( www.hunya.hu ) és a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és végrehajtási rendelete 
szerint a közpénzekből nyújtott támogatások portálon (kozpenzpalyazat.gov.hu) 
közzéteszi. 

13. A T á m o g a t o t t tudomásul veszi, hogy a Támogató az előírt feltételek nem 
teljesítése illetve szabálytalanság esetén a támogatást felfüggeszti a hiányzó 
dokumentum (ok) pótlásáig. 

14. A T á m o g a t o t t tudomásul veszi, hogy amíg e l s z á m o l á s i kötelezettségét nem 
teljesíti, újabb támogatási összegek nem folyósíthatók. 

15. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 
vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

16. A Támogatott képviseletében aláíró személy kijelenti, hogy alapító okiratuk alapján, 
a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult a Támogatott 
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. 
Aláíró képviselő kijelenti továbbá, hogy a testületi szervei részéről a jelen 
Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik és harmadik 
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Támogatott részéről 
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az 
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

17. A Támogatott képviseletében aláíró személy kijelenti, hogy a kedvezményezett az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a 
jóváhagyásra jogosult döntéshozó szerve által elfogadott utolsó üzleti évről szóló 
számviteli beszámolóját letétbe helyezte. 

18. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 
 
Hunya, 2017. október   

 
 

…………………… 
Támogatott 

P.H. 
 

Kelt:  
Hunya,2017.év……hónap….napján 

                           ……….………… 
Támogató 

P.H. 
 

Kelt:       
Hunya, 2017. év ……… hónap …..napján 

 
Jogilag ellenjegyzem:……………………………… 
 
    Dr. Uhrin Anna 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: ……………………………… 
    Balogh Rita 

http://www.hunya.hu/
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Melléklet a pénzügyi elszámoláshoz 

 
 

NYILATKOZAT 
 
 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 80. § (4) bekezdése szerinti ellenszolgáltatás költségeire vonatkozó 
kötelezettség teljesítéséről 

 
Alulírott …………………………………………………………………(Támogatott 
képviselőjének neve), a 

 
………………………………………………………………………………………………… 
(szervezet megnevezése) képviselője kijelentem, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt 
azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes 
kifizetés előtt, ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem. 

 
Tudomásul veszem, hogy – a fenti jogszabályhelyre és az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésére hivatkozva – e nyilatkozattal a Kedvezményezett a 
költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó beszámolási 
kötelezettségének tesz eleget. Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában a beszámoló nem 
fogadható el, illetőleg ha ennek nem határidőben vagy megfelelő módon teszek eleget, e 
kötelezettségnek teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. 

 
 
Kelt: 

 
 
 

……………………………………
Pénzügyi ellenjegyző aláírása 
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2017. október 25-i ülésére 

Tárgy:  Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Készítette:  Omiliákné Csikós Anikó
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester

 
Tisztelt Képviselő-testület!
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a köznevelési feladatokat
ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel
összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A nevelési- oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 ( VIII. 31. ) EMMI rendelet 24. § (1)
bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október
utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzati véleményét.
 
Fentiek miatt a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal azzal a kéréssel fordult Hunya Község
Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak
meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldjük meg.
A tett módosítási javaslatainkat a Hivatal kérésének megfelelően jelöltük.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni. 

Döntési javaslat 

"Általános iskolai körzethatárok véleményezése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közoktatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a kötelező felvételt biztosító
általános iskolák körzethatárainak kialakítását, valamint – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének meghatározását a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal részére:
  
Kötelező felvételt biztosító iskola:

028298 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium 5502 Gyomaendrőd Népliget utca
2.

 
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási
területe.
Közterület neve jellege tartomány -tól -ig
Akác utca teljes   
Alkotmány utca teljes   
Apponyi utca teljes   
Babits Mihály utca teljes   
Baross Gábor utca teljes   
Bartók Béla utca teljes   
Bethlen Gábor utca teljes   
Blaha Lujza utca teljes   
Borostyán utca teljes   
Csejti utca teljes   
Csillagos utca teljes   
Csurgó utca teljes   
Damjanich utca teljes   
Dávid tanya teljes   
Deák Ferenc utca teljes   
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Décsi utca teljes   
Doboskert utca teljes   
Dózsa György utca teljes   
dr. Csókási Béla tér teljes   
Egressy Béni utca teljes   
Endrődi utca teljes   
Farkasfoki kertsor teljes   
Fazekasi utca teljes   
Fő út páros oldal 2 156/1
Fő út páratlan oldal 1 133
Gábor Áron utca teljes   
Gutenberg utca teljes   
Hídfő utca teljes   
Honvéd utca teljes   
Hősök tere teljes   
Ipartelep utca teljes   
József Attila utca teljes   
Kacsóh Pongrác utca teljes   
Kálmán Farkas utca teljes   
Kenderáztató utca teljes   
Keresztúri utca teljes   
Kisfok utca teljes   
Kislapos utca teljes   
Kodály Zoltán utca teljes   
Korányi Frigyes utca teljes   
Kovács Imre utca teljes   
Kós Károly utca teljes   
Köztársaság utca teljes   
Külterület tanya teljes   
Kürt utca teljes   
Lábas utca teljes   
Leányvár út teljes   
Liliom utca teljes   
Magtárlaposi utca teljes   
Mester utca teljes   
Mikes Kelemen utca teljes   
Mirhói utca teljes   
Mohácsi utca teljes   
Móra Ferenc utca teljes   
Nagylaposi vasútállomás - teljes   
Nagylaposi MÁV lakás - teljes   
Napkeleti utca teljes   
Népliget út teljes   
Nyárszegi utca teljes   
Október 6. lakótelep teljes   
Orgona utca teljes   
Polányi Máté utca teljes   
Rácz Lajos utca teljes   
Rózsahegyi Kálmán utca teljes   
Selyem út teljes   
Simai utca teljes   
Sugár út teljes   
Szabadság utca teljes   
Szabó Ervin utca teljes   
Szélmalom utca teljes   
Szent Antal utca teljes   
Szent István utca teljes   
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Tamási Áron utca teljes   
Tanya II.  teljes   
Tanya VII.  teljes   
Táncsics Mihály utca teljes   
Telekparti út teljes   
Temető utca teljes   
Toronyi utca teljes   
Tóth Árpád utca teljes   
Tölgy utca teljes   
Tulipán utca teljes   
Újkert sor teljes   
Varjasi utca teljes   
Vasúti őrházak teljes   
Vasútsor utca teljes   
Vasvári Pál utca teljes   
Vaszkó Mihály utca teljes   
Zöldfa utca teljes   
Zrínyi Ilona utca teljes   
Zsák utca teljes   
 
 Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények:
 

202775 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézménye 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 11.

  

202775
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézményének
Telephelye

5510 Dévaványa Bem József utca 4.

 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
9. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület

2017. október 25-i ülésére 

Tárgy:  Bejelentések
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