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Hunya Község       
Képviselő-testülete 
H u n y a 
 
 
 
14/2011.  
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült 2011. augusztus 01. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron 
következő  üléséről.  
 
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: 
  Petényi Szilárdné polgármester, 
                             Kiszely Imre alpolgármester,    
                             Dr. Fabó János képviselő, 
                             Pintér László képviselő.  
 
Távolmaradását jelezte: Hegedűs Roland képviselő                                           
 
Tanácskozási joggal jelen van:  Miskó Bence körjegyző 
        
Petényi Szilárdné (polgármester) 
Köszönti  Miskó Bence körjegyzőt valamint képviselő-testület tagjait.  Megállapítja, hogy Hegedűs 
Roland képviselő távol van,  az ülés határozatképes.  Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, 
melyek a következők: 

Napirendi pontok: 

1.) Vörösmarty utca burkolatjavításának  megtárgyalása 
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

2.) Külterületi belvízcsatorna kiépítésével kapcsolatos ügyek megtárgyalása 
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

3.) Egyebek 
 

Kéri a képviselő-testületet  a  napirendi pontok elfogadására. 

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

Petényi Szilárdné(polgármester) 
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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 
 

Vörösmarty utca burkolatjavításának  megtárgyalása 
 
 

Petényi Szilárdné(polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy rendkívüli ajánlat érkezett a  Füred-Builder Kft.-től a 
Vörösmarty utca útburkolatának javítására( a jegyzőkönyv melléklete).  Ismerteti az előterjesztést.  4 
cm-es meleg aszfalt burkolat kerülne az úttestre. Szeretné, ha a képviselő-testület támogatná a 
javaslatot. 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

68/2011./VIII.01./ KT. határozat 

(1) A képviselő-testület  élve  Füred-Builder Kft (3390 Füzesabony, Berek út 
4.sz.)  rendkívüli ajánlatával elfogadja a  mellékelt vállalkozói szerződés 
tervezetet - mely a Hunya Vörösmarty út Táncsics-Arany János út közötti 
szakaszára vonatkozik bruttó  1.960.000 Ft összegért - elfogadja. 

(2) A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szerződés 
aláírására és a munka elvégeztetésére. 

(3) A beruházás költségigényét  a Békés Megyei Vízművel Zrt. által  az 
önkormányzat részére  megfizetett bérleti díja terhére biztosítja. 
( A vállalkozási szerződés a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képezi) 
 
Határidő:  2011. augusztus 15. 
Felelősök: Petényi Szilárdné  polgármester 
                    Miskó Bence körjegyző 
 
 

2.) napirendi pont 
 

Külterületi belvízcsatorna kiépítésével kapcsolatos ügyek megtárgyalása 
 

 
Petényi Szilárdné(polgármester 
A hunyai  Gépfarm Szövetkezet és a Körösi Vízgazdálkodási Társulat olyan kéréssel fordult a képviselő 
testülethez, hogy támogassa, illetve adja meg a tulajdonosi hozzájárulást a 09; és a 037/1 hrsz-ú 
földút alatt megépítendő zárt rendszerű belvízelvezető csatorna megépítéséhez. Mivel ennek 
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megépítése nem az önkormányzatot, hanem a tulajdonos gazdákat érinti  javasolja támogatni. Várja 
a képviselő-testület véleményét. 
Miskó Bence (körjegyző)  
Javasolja, hogy  a képviselő-testület úgy hozza meg döntését, hogy hozzájárul a Csárdavölgyi  
megcsapoló csatornába történő bevezetéséhez is. 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

69/2011./VIII.01./ KT. határozat 

(1) A képviselő-testület a Hunya (Dávid-sor dűlői)   09;  037/1 hrsz-ú  földutak 
alatt megépítendő  zárt  belvízelvezető csatorna fektetéséhez,  illetve  a 
belvíz  a Csárdavölgyi megcsapoló csatornába történ bevezetéséhez a  
tulajdonosi  útkezelői hozzájárulást megadja. 

(2)A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével. 
(A Hidro-Planning Vízügyi  Tervező és Szolgáltató Bt. 5700 Gyula, Dobos I. 
u.6.sz. által készített tervdokumentáció   a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét 
képzi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 
 

A Hirdro-Planning Bt.( 5700 Gyula, Dobos István út 6.sz.) által készített tervdokumentáció  és az 
előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

3.) napirendi pont 
Egyebek 

 
Petényi Szilárdné (polgármester) 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. -től  felkérés 
érkezett egyesületi alapító tagságra.  A 18 település, 220  vállalkozás , civil szervezet  és 
önkormányzat együttműködése nyomán létrejött Akciócsoport megalakulása óta aktív szerepet 
játszik a térség felzárkóztatásában.  2011. december 31-ét követően LEADER  Helyi Akciócsoport 
címmel kizárólag egyesület rendelkezhet, illetve a címet csak egyesület nyerheti el. Jelenleg 
Nonprofit  formában működik a  gazdasági társaság. A továbbiakban LEADER HACS egyesületre alakul 
át. Kérik a testületet, hogy támogassák egy  „új HACS”  létrehozását a Körösök Völgye LEADER 
Akciócsoport területén, valamint legyen alapító tagja. Szándéknyilatkozatot várnak tőlünk, hogy  
részt kívánunk venni alapító tagként és az egyesület munkájában aktívan részt kívánunk venni. 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

70/2011./VIII.01./ KT. határozat 

(1)A képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy  részt kíván venni a 
Körösök Völgye Akciócsoport  Nonprofit Kft.  által  kezdeményezett új 
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egyesület  megalakításában és későbbi  munkájában  alapító tagként részt 
kíván venni. 

(2)A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 
 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit  Kft.  115/2001. sz.  felkérő levele egyesületi alapító 
tagságra a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Petényi Szilárdné (polgármester) 
Átadja a szót a körjegyzőnek, hogy ismertesse  a szociális rendelet módosítására készített 
előterjesztését. 
Miskó Bence(körjegyző) 
Ismerteti a rendelet tervezetet.  Javasolja a  22.§.  és  23 .§.   az előterjesztés szerinti módosítását 
elfogadni.  A természetben nyújtott átmeneti segély élelmiszercsomag, élelmiszer-vásárlási utalvány, 
tüzelővásárlási utalvány, tüzelőanyag, vagy  meghatározott célra történő átutalással lehet. 
Elsősorban természetben, és csak különösen indokolt esetben folyósítható készpénzben. 
Petényi Szilárdné (polgármester) 
Kéri a szociális rendelet elfogadását. 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 

„Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 8/2011. (VIII.02.) 
 önkormányzati rendelete 

a 3/2011. (III.17.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendeletének 
módosításáról 

 
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja. 

1.§ 

A rendelet 22.§ (3 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"22.§ (3) Az átmeneti segélyt elsősorban természetben kell folyósítani. Az átmeneti segélyt 
készpénzben indokolt esetben lehet csak folyósítani (pl. gyógyszer). 

2.§ 

A rendelet 23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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"23.§ A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, élelmiszer-vásárlási 
utalvány, tüzelővásárlási utalvány, tüzelőanyag vagy a segély meghatározott célra történő átutalása 
- ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is - lehet." 

3.§ 

A rendelet 21.§ (6) és (7) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

4.§ 

Ez a rendelet 2011.szeptember 1. napjával lép hatályba. 

 

Hunya, 2011. augusztus 2. 

   Petényi Szilárdné   Miskó Bence 
       polgármester                                 körjegyző” 

 

A 8/2011. (VIII.02.)sz. rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Petényi Szilárdné (polgármester) 
Ismerteti, hogy július 27.-én a Megyeházán konferencia volt az ivóvízminőség-javító programmal 
kapcsolatban, ahol elfogadták  az ivóvízminőség-javító program aradi vízbázisra épülő 
megvalósítására vonatkozó Tulajdonközösségi Együttműködési Megállapodást, és a tulajdonközösség 
megalakulását. A Békés  Megyei Vízművek Zrt. és a Compania de Apa Arad SA aradi vízmű 
megalakította az  Aqua Trans Mures S.A. aradi céget az üzemeltetésre.  Korábban már hoztunk 
döntést az aradi vízzel kapcsolatban,  mivel módosult,  más települések  is csatlakoztak, újabb döntés 
szükséges.  Az együttműködési megállapodás rögzíti, hogy a Magyar és Román fél 50-50 %-ban 
tulajdonos. Ismerteti a megküldött anyagot és a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. Kéri elfogadni. 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

71/2011./VIII.01./ KT. határozat 

(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete az ivóvízminőség-
javító program aradi vízbázisra épülő megvalósítására vonatkozó 
Tulajdonközösségi Együttműködési Megállapodást a tulajdonközösség 
megalakulására az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadja. Az abban 
foglalt célok megvalósulását támogatja. 

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
(Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv  3.sz. melléklete) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 
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Petényi Szilárdné (polgármester) 
Elmondja, hogy október 15. napján lejárnak földbérleti szerződések. Döntenünk kellene a 
földterületek bérbeadásával kapcsolatban. A  körjegyző úrral javasolják, hogy a kül-, és belterületi 
szántóföldeket hosszabb időtartamra, akár 5 évre csomagban kínáljuk fel haszonbérletre, így nem 
darabolódik annyi részre.  Elmondja, a kül- és belterületi szántókat jelenleg 32 ember bérli. 
Pintér László(képviselő) 
A Jókai és Arany János utcai belterületi telkeket nem javasolja összevonni, mert  azokat 
veteményeskertként  használják az utcában lakók.  Egy részük már eladásra  is került. 
Kiszely Imre (alpolgármester) 
Egyetért azzal, hogy a belterület megmaradjon a korábbiak szerint.  
Petényi Szilárdné (polgármester) 
Nyilván a jelenlegi bérlőnek  előbérleti  joga van, amennyiben ajánlatot tesz rá. A külterület 016/13 
hrsz-út szántó összesen 2 ha 7273 nm, 109,51 AK( jelenleg 4 bérlője van), a 016/7 hrsz-ú szántó 
összesen 6 ha 3304 nm, 263,79 AK (jelenleg 8 bérlője van).  Javasolja két csomagot kialakítani és 
meghirdetni akár 5 év bérletre. Véleménye szerint a belterület maradjon 4,2 Ft/m2  egy gazdasági 
évre. 
Miskó Bence (körjegyző) 
Ismerteti  javaslatát (a két pályázati hirdetmény a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Elmondja, hogy a 
pályázatban 42.000 Ft/ha/év bérleti díjat határozott meg. Az ajánlatokat augusztus 23. napján 14.00 
óráig lehet írásban beadni zárt borítékban a polgármester asszonynak, melyet az Ügyrendi Bizottság 
fog felbontani és jegyzőkönyvben rögzíteni az eredményt. 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

72/2011./VIII.01./ KT. határozat 

A képviselő-testület külterület a hunya külterület 016/13 és a 016/7 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdont képező szántókat  a nyilvános pályázat alapján  
kívánja bérbe adni a határozat mellékletét képező pályázati hirdetmények 
szerint.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételével. 

Határidő:  2011. október 15. 
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester, Miskó Bence körjegyző 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

73/2011./VIII.01./ KT. határozat  

(1)A képviselő-testület a tulajdonát képező  Hunya hrsz: 021/97; 228; 229; 
231; 234/3; 234/4; 288; 418/34; 418/36; 418/37; 418/38, 418/39, 418/42; 
418/43; 418/44, 418/45, 418/46; 418/47; 418/48, 418/49; 437/1; 437/2; 
437/3; 437/5; 437/6; 437/7; 437/8; 437/9; 437/10, 437/11 ingatlanokat 
továbbra is bérbe kívánja adni a 2011. október 16. – 2012. október 15. 
napjáig tartó időtartamra a jelenlegi bérlőknek m2-enkénti 4,2 Ft-os áron 
amennyiben igényt tartanak a bérletre és rendezik a 2011. október  15. 
napjáig esedékes bérleti díjukat. 
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(2)Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: 2011. október 15. 
Felelős:    Petényi Szilárdné polgármester   
 
 
 

Petényi Szilárdné(polgármester) 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a lakosság részéről egyre többen kérik az 
szennyvízberuházás megvalósítására létrejött OTP Lakástakarék-pénztár szerződés felmondását. 
Legutóbb Pintér Péterné (5555 Hunya, Vörösmarty út 40.sz.  alatti lakos fordult  hozzá ilyen kéréssel.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon egy olyan döntést, hogy nem kívánjuk felbontani a 
szerződéseket. Amennyiben nem fizeti tovább és ki akarja venni a pénzét, jóval kevesebbet kaphat 
vissza a befizetett összegnél és elveszíti az állami támogatást is. Véleménye szerint ezzel nincsenek 
tisztában  az emberek.  
Miskó Bence (körjegyző) 
Mivel az Önkormányzat a kedvezményezett, és továbbra is elkötelezett a szennyvíz-csatorna rendszer 
megvalósítása mellett, nem járul hozzá a lakossági szerződések felbontásához. 
Petényi Szilárdné(polgármester) 
Kéri  a javaslat elfogadását. 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

74/2011./VIII.01./ KT. határozat 

(1)A képviselő-testület továbbra is elkötelezett a szennyvíz-csatorna rendszer 
Hunyán történő megvalósítása  mellett, ezért  nem  járul hozzá a  nevezett 
beruházás megvalósítására  megkötött  és  az önkormányzatot  
kedvezményezettként megjelölő  OTP Lakástakarék-pénztári  szerződések 
felbontásához. 

(2)Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint járjon el.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 
 
 

Petényi Szilárdné(polgármester) 
Ismerteti a Nimród Hagyományőrző Egyesület Ilyászklub támogatás kérelmét, melyben eszközök 
vásárlására kérnek 100.000 Ft-ot. Elmondja, hogy elmúlt évben olyan módon támogattuk a Klubot, 
hogy az Önkormányzat vásárolta meg az eszközöket és használatra átadta nekik. Véleménye szerint 
most is ilyen formában támogassuk a hunyai fiatalok sportolási  lehetőségeit. Amennyiben a 
képviselő-testület elfogadja a  javaslatot, kéri jóváhagyni. 
Miskó Bence (körjegyző) 
Elmondja, hogy a támogatást a költségvetésünk   sport szakfeladata terhére nyújtjuk. 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

75/2011./VIII.01./ KT. határozat 
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(1)A képviselő-testület támogatni kívánja a hunyai fiatalok helyi sportolási 
lehetőségeinek növelését, ezért a  sporttal kapcsolatos szakfeladata terhére  
bruttó 100.000 Ft értékben íjászattal kapcsolatos eszközöket kíván vásárolni 
az Önkormányzat számára. 

(2)A  megvásárolt eszközöket használatra  át kívánja adni a Nimród 
Hagyományőrző Egyesület Íjászklub részére. 

(3)A szükséges intézkedések megtételével megbízza Pintér László képviselőt. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Pintér László képviselő 
 

A Nimród Hagyományőrző Egyesület Íjászklub támogatás kérelme a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
      
Petényi Szilárdné(polgármester) 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Háziorvosi Szolgálatnál lévő szolgálati lakásban le kell 
cserélni a gázkazánt, mert elromlott. Kéri a képviselő-testületet, hogy  fenti célra  a kamatbevételeink 
terhére  hagyjon jóvá maximum 200.000 Ft-ot.  

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

76/2011./VIII.01./ KT. határozat 

(1)A képviselő-testület engedélyezi a tulajdonát képező  Hunya, Rákóczi út 
22.sz. alatti szolgálati lakásban a meghibásodott gázkazán cseréjét. A fenti 
célra maximum 200.000 Ft-ot biztosít a kamatbevétel terhére. 

(2)A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével. 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 
 

Petényi Szilárdné(polgármester) 
Elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező helyi Kábel Tv rendszert le kell bontatnunk. A 
körjegyző úr  konzultált Szántó Tamás   vállalkozóval-  aki 2005-ben kiépítette a rendszert - és aki 
bruttó 180.00 Ft-ért  megcsinálná a bontási tervet. Mivel a bontás engedélyköteles, javasolja 
elfogadni  az ajánlatot, bízzuk meg   a  bontási dokumentáció megtervezésével.  A Kábel Tv 
számlánkon rendelkezésre áll az összeg, amiből fedezni tudjuk a kiadásokat. 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

77/2011./VIII.01./ KT. határozat 

(1)A képviselő-testület   le kívánja bontani az önkormányzati tulajdont képező 
Kábel-Tv hálózatot. Mivel a bontás engedélyköteles ezért a bontási 
dokumentáció megtervezésére elfogadja  Szántó Tamás  egyéni vállalkozó 
tervező ajánlatát bruttó 180.000 Ft összegben, melyet az egyéb bevételek 
(Kábel-TV) számlán lévő összegből kíván fedezni. 
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(2)Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 
 

Petényi Szilárdné (polgármester) 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy gondolkodjon el azon, mi lenne ha a mázsaház üzemeltetésre 
kiadnánk valakinek bérbe, egy jelképes 5.000 Ft/hó díjért.  Amióta Szurovecz László nyugdíjba vonult  
4 órában foglalkoztatjuk Motyóvszki Lászlót karbantartónak, aki többek között ezt a feladatot is 
ellátja. 
Több napirendi pont és hozzászólás hiányában az ülést bezárja, mindenkinek megköszöni a 
megjelenést. 
 

Kmf. 
 

 

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

Petényi Szilárdné polgármester                                           Miskó Bence körjegyző 

 

…………………………………………….………………….. 

Kiszely Imre alpolgármester jkv.hitelesítő 

 

 

 

 

 


