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Hunya Község       
Képviselő-testülete 
H u n y a 

 
 
 

11/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült 2011. június 08. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli  
üléséről.  

 
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: 
  Petényi Szilárdné polgármester, 
                             Kiszely Imre alpolgármester, 
  Hegedűs Roland képviselő.                         
                             Dr. Fabó János képviselő, 
                             Pintér László képviselő.                    
 
Tanácskozási joggal jelen van:  Miskó Bence körjegyző 
        
Petényi Szilárdné (polgármester) 
Köszönti  Miskó Bence körjegyzőt, valamint a képviselő-testület tagjait.  Megállapítja, hogy mindenki 
jelen van,   az ülés határozatképes.   Elmondja, hogy erre a telefonon  összehívott képviselő-testületi  
ülésre sürgős döntések meghozatala miatt van szükség. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, 
mely a következő: 
 
Napirendi pont: 
 

1.) Egyebek 
    Előterjesztő Petényi Szilárdné polgármester 

 
Kéri a képviselő-testületet  a  napirendi pont elfogadására. 
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban 
szereplő napirendi ponttal egyhangúlag egyetértett. 

 
Petényi Szilárdné(polgármester) 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kiszely Imre alpolgármestert.  Kéri a  képviselő-testületet a javaslat 
elfogadására. Jegyzőkönyvvezető Fülöpné Kővári Ágnes. 
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelölte ki. 
 

1.) napirendi pont 
Egyebek 
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Petényi Szilárdné (polgármester) 
Ismerteti a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának e-mail-en megküldött megkeresését a KEOP 
7.1.1.1. pályázat kapcsán. Elmondja, hogy ismét módosítani kell a legutóbbi döntésünket, hogy a 
település nagyobb eséllyel vehessen részt a pályázatban. Lehetőség  van 300 db komposztáló láda 
beszerzésére, ami a lakosságnál kerülne kihelyezésre. Amennyiben sem az önkormányzatnak, sem a 
lakosságnak nem származik folyamatos anyagi kötelezettsége belőle, javasolja  elfogadni. 
 
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülte 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

53/2011./VI.08./ KT.sz. határozat 
 
A képviselő-testület módosítja korábbi döntéseit és a KEOP 7.1.1.1. 
pályázat 2. fordulójában való részvétel tárgyában az alábbi döntést 
hozza: 
 
(1) Hunya Község Önkormányzata kinyilatkozza, hogy részt vesz a 
KEOP 7.1.1.1. pályázat 2. fordulóján, amennyiben a pályázattal 300 
db komposztáló láda kerül beszerzésre és hunyai lakóingatlanoknál 
kihelyezésre olyan módon, hogy az önkormányzatnak illetve a 
lakosságnak nem kell részt vennie a zöldhulladék más településre 
szállításában, illetve egyéb folyamatos anyagi kötelezettséget az 
önkormányzatra illetve a lakosságra rovó kötelezettségben. 
 
Fenti célra kb. 300.000 Ft önerőt vállal biztosítani a  2010. évi 
pénzmaradványa terhére. 
 
(2)Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételével. 
 
Határidő: azonnal 

                                                         Felelős:    Petényi Szilárdné polgármester 
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása  143-7/2011. sz.  megkeresése és az előterjesztés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Petényi Szilárdné (polgármester) 
Elmondja, hogy az április 12-i képviselő-testületi ülésen döntés született a Liget utcában szilárd útalap 
építésével kapcsolatban.  Egy másik beruházás kapcsán sikerült  az úttestet járhatóvá tenni, így  nem  
látjuk értelmét a beruházás megvalósításának, a határozatot visszavonjuk. Az erre a célra 
átcsoportosított összegből javasol az Óvoda utca teljes hosszában mart aszfalt technológiával új 
réteget csináltatni. Kértünk rá árajánlatokat, melyeket ismertet. Véleménye szerint  az  Út 888 Gold 
Kft. ajánlata a legkedvezőbb, javasolja kiválasztani és elfogadni. Várja a képviselő-testület javaslatát. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetért. 
 
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülte 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

54/2011./VI.08./ KT.sz. határozat 
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(1)A képviselő-testület visszavonja 43/2011./IV.12./ számú 
határozatát. 
A képviselő-testület meg kívánja valósítani az Óvoda utca 
útburkolatának javítását olyan formában, hogy arra egy új mart 
aszfalt réteget teríttet. 
A munka elvégzésével a beérkezett ajánlatok alapján az ÚT 888 Gold 
Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8.) vállalkozást bízza meg  1800 
Ft/m2  áron és rögzíteni kívánja, hogy a munka kb. 909 m2  felületű. 
(2)A fenti munka ellenértékét a visszavont határozatban szereplő 
elkülönített összeg terhére biztosítja. 
(3)Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges 
jognyilatkozatok megtételével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Petényi Szilárdné 
 
 

Az előterjesztés és az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.                                                                            
 
Petényi Szilárdné(polgármester) 
Több napirendi pont és hozzászólás hiányában az ülést bezárja. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 

 
……………………...................................                               ………………………………………………. 

Petényi Szilárdné polgármester                                Miskó Bence körjegyző 
 
 
 
 

…………………………………………….………………….. 
Kiszely Imre alpolgármester jkv.hitelesítő 

 
 
 

 


