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Hunya Község       

Képviselő-testülete 

H u n y a 

 

 

3/2012.  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2012. február 16. 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, 

                        Hegedűs Roland 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  

minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  Javaslatot tesz az ülés napirendi 

pontjaira, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Hunya Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének  elfogadása. 

Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati  rendelet módosítása. 

Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

3.) A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

4.) Árajánlattétel megtárgyalása az Óvoda épület homlokzat felújítási és szolgálati lakás 

felújítási munkáiról /Hunya, Óvoda út 10./ 

Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

5.) Egyebek. 

 

Egy módosító javaslat tesz, miszerint az 5. Egyebek napirendi pontban szereplő: Az 

önkormányzat tulajdonában álló vízi- közművagyon kiemelt nemzeti vagyonná minősítéséről 

szóló előterjesztés elnapolását kéri. 

Miskó Bence (körjegyző) elmondja, hogy jövő hét csütörtökön ezzel kapcsolatban lesz egy 

konferencia. A vízdíjrendeletünket márciusban hatályon kívül kell helyezni, mert  az állam 

fogja meghatározni a vízdíjat. Véleménye szerint is várjunk még az elfogadással. 
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban 

szereplő napirendi pontokat  az elhangzott módosító javaslattal együtt 

egyhangúlag elfogadja. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiszely Imrét, Hunya község alpolgármesterét javasolja. Kéri a  

képviselő-testületet a javaslat elfogadására. Jegyzőkönyvvezető Fülöpné Kővári Ágnes. 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelölte ki. 

 

Hunya  Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

 

13/2012.(II.16.) Kt. határozat 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 5. napirendi 

pontban tárgyalásra kerülő Az önkormányzat tulajdonában álló vízi- 

közművagyon kiemelt nemzeti vagyonná minősítéséről szóló 

előterjesztésben a döntést  további ismeretek megszerzéséig elnapolja. 

( A Békés Megyei Vízművek Zrt.  tájékoztatója a jegyzőkönyv 1.sz. 

mellékletét képezi.) 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:    Petényi Szilárdné polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

Hunya Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének  elfogadása. 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszege: 102.982 eFt. Ismerteti a költségvetési 

rendelet előterjesztéséhez a csatolt mérleg  kimutatásokat.  A rendeletünkben 10.210 eFt 

céltartalék szerepel. 2011. évi pénzmaradványunk: 30.500 eFt, ebből tudjuk fedezni az 

intézményeknél lévő költségvetési hiányt. 8 MFt-ot terveztünk útfelújításra, valamint az 

óvodaépület felújítására. A konyha működése egyenlőre egész évre lett tervezve 1.8 MFt 

hiánnyal. Elmondja, hogy az Idősek Klubja továbbjutott az országos művelődési versenyen, 

márciusban  mennek Hévízre. Erről nem kell külön döntés,  ennek költségeire 200 eFt be lett,  

tervezve a költségvetésünkbe, mint kulturális program támogatása. Ezen kívül a családi napra 

terveztünk még 600 eFt-ot, a 75 év felettiek támogatására 700 eFt-ot. 

Miskó Bence (körjegyző) 

A Rákóczi út a legforgalmasabb utunk, igaz, hogy állami tulajdonú út, véleménye szerint a 

Közútkezelő Kht -val egyeztetve - akár együttműködési formában - fel kellene újítani, 

legalább a belterületi szakaszt. Javasolja felvenni a kapcsolatot  Virág Mihály Úrral. 

Elmondja, hogy START mintaprogramokat nyújtottunk be a 2012. február 01.-től 2012. 

december 31.-ig tartó időszakra. A programra 9.216.427 Ft-ot kaptunk a bér és járulékaira. 

Közvetlen költségekre pedig: 3.971.150 Ft. Az egyik szerződést már megkötöttük, amire az 

előleg meg is érkezett. A 2012. március 1-től 2012 december 31.-ig tartó időszakra pedig 

4.074.650Ft a bér és járulékai, közvetlen költségre 4.869.650 Ft-ot kaphatunk. Mindösszesen 

Hunya : 19.138. 877 Ft-ot kaphat 100%-os állami támogatással. Ebből a pénzből tudunk venni 

egy kistraktort utánfutóval. 1250 l benzinre is pályáztunk. 
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Petényi Szilárdné (polgármester) 

A költségvetésünk a módosításkor ennyivel emelkedni fog majd. Amennyiben nincs kérdés, 

javasolja a rendeletet az elhangzottak és az előterjesztés szerint elfogadni. 

  

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

”Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(II.17.)sz. önkormányzati 

rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

 

Hunya Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi 

rendeletet alkotja. 

 

1. Általános rendelkezések 
 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.  

 

 

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése 

 

 

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi 

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 102.982 ezer forintban állapítja meg. 

 

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás             0   e Ft 

/a b) pont szerinti kivétellel/ 

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel    10 210  e Ft, 

     amelyből 

     ba) elkülönített állami pénzalapból, ..................... e Ft 

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,             9 710 e Ft 

     bc) helyi önkormányzattól,  ....................  e Ft 

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,  ....................  e Ft 

     be) többcélú kistérségi társulástól,                500 e Ft 

     bf) jogi személyiségű társulástól,  ....................  e Ft 

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás  

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból 

     származó pénzeszközből,  ....................  e Ft 

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként  

     elszámolható összegből,  ....................  e Ft 

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási  

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából   ....................  e Ft 

származik, 

c) közhatalmi bevétel                40 e Ft 

d) intézményi működési bevétel,         10 531 e Ft 
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e) felhalmozási bevétel                  0 e Ft 

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                  0 e Ft 

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele 

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0 e Ft 

h) kölcsön                  0 e Ft 

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység 

ellátására történő igénybevétele/         30 500 e Ft 

j) önkormányzat költségvetési támogatása                                                           12 504 e Ft 

k) önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                   39 197 e Ft 

     amelyből 

     Helyi adók                                                      20 000 e Ft 

     Átengedett központi adók                              19 197 e Ft 

 

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban 

meghatározott tételekből állnak, azaz 

a) működési költségvetés       73 537 e Ft 

      aa) személyi jellegű kiadások:            13 909 e Ft 

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és 

      szociális hozzájárulási adó:              3 270 e Ft 

      ac) dologi és egyéb folyó kiadások:            36 771 e Ft 

      ad) önkormányzatok által folyósított ellátások:              3 935 e Ft 

      ae) egyéb működési célú kiadások:  ....................  e Ft 

      af) támogatásértékű működési kiadás                                             14 887 e Ft 

      ag) államháztartáson kívüli pénzeszközátadás                                    765 e Ft  

b) felhalmozási költségvetés        16 227 e Ft 

      ba) intézményi beruházások,  ....................  e Ft 

      bb) felújítások           12 700 e Ft 

      bc) kormányzati beruházások                    0 e Ft 

      bd) lakástámogatás                    0 e Ft 

      be) lakásépítés                    0 e Ft 

      bf) egyéb felhalmozási kiadások              3 527 e Ft 

c) kölcsönök                  0 e Ft 

d) tartalékok                                                                                                          13 218 e Ft 

 

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadás a költségvetésben nem 

szerepel. 

a) beruházási kiadások beruházásonként  

aa) ..................................... beruházás ........... e Ft,  

ab) ..................................... beruházás ........... e Ft,  

 

b) felújítási kiadások felújításonként  

ba) Alkotmány utca felújítása 10 160 e Ft,  

bb)  Óvoda épületének felújítása 2 540 e. Ft. 

 

c) egyéb felhalmozási kiadás 

    ca) beruházás célú támogatásértékű kiadás 3 527 e. Ft 

 

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság 

jellegű ellátásai: 

a) Rendszeres szociális segély                            320 e Ft 
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b) Bérpótló juttatás                                             758 e Ft 

c) Időskorúak járadéka                                        130 e Ft 

d) Lakásfenntartási támogatás                             396 e. Ft 

e) Ápolási díj                                                       781 e. Ft 

f) Átmeneti segély                                               950 e. Ft 

g) Temetési segély                                               100 e. Ft 

h) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.         200 e. Ft  

i) Közgyógyellátás                                               300 e. Ft 

 

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja , amelyek 

megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( 

a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet 

megkötése válik, vagy válhat szükségessé 

a).................................... fejlesztési cél,  

b) ................................... fejlesztési cél. 

 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető 

ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft. 

 

A költségvetésben hiány van 

5. § (1) A költségvetés egyenlege 17 372. e Ft hiány. 

 

(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik 

a) belső finanszírozással 17 372 e. Ft 

b) külső finanszírozással    0       e Ft. 

 

(3) A belső finanszírozáson belül  

a) az előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele        17 372 e Ft,  

      aa) működési célú            17 372 e Ft 

      ab) felhalmozási célú   ....................  e Ft 

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése  .................  e Ft, 

      ba) működési célú   ....................  e Ft 

      bb) felhalmozási célú ........ e Ft 

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása  .................  e Ft, 

      ca) működési célú   ....................  e Ft 

      cb) felhalmozási célú   ....................  e Ft 

 

(4) A külső finanszírozáson belül  

a) értékpapír kibocsátása  ..................  e Ft 

      aa) működési célú   ....................  e Ft 

      ab) felhalmozási célú   ....................  e Ft 

b) hitel, kölcsön felvétele  ..................  e Ft 

      ba) működési célú   ....................  e Ft 

      bb) felhalmozási célú   ....................  e Ft 

 

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak 

nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő. 
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(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő. 

 

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 13 218 e Ft, 

a céltartalék  0 e Ft. 

 

 

3. Az önkormányzatnak nincs költségvetési szerve 
 

 

4. Helyi nemzetiségi önkormányzat Hunya településen nincs. 

 

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

 

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, 

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer 

forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási 

művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

 

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület 

hatásköre. 

 

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét 

elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. 

 

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig 

jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles 

tájékoztatást adni. 

 

19. § A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az alábbiakat határozza meg 

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,  

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 198 000 Ft/év/fő. 

 

20. § Az önkormányzatnak nincs környezetvédelmi alapja. 

 

21. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 

 

7. Egyéb rendelkezések 

 

22. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető 

ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe 

vehető saját bevételeit az ...... számú mellékletben határozza meg. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

23. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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Kelt: Hunya, 2012. február 11. 

 

P.H. 

 .........................................................   ........................................................  

Petényi Szilárdné polgármester                                                      Miskó Bence körjegyző” 

 

 

Az 1/2012./(II.17.) sz. rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi. 

 

 

2. napirendi pont 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati  rendelet módosítása. 

 

 

Petényi Szilrádné(polgármester) 

Felkéri a körjegyzőt  a rendelet tervezet ismertetésére. 

Miskó Bence (körjegyző) 

Röviden ismerteti a rendelet elfogadása óta bekövetkezett változásokat, a törlésre kerülő  

paragrafusokat, valamint a módosításokat. Kiemeli, hogy az állalmi- és szolgálati tikok 

megőrzés, mint fogalom megszűnt. Az új alaptörvény  hatályon kívül helyezte, helyette 

védhető közérdekből származó információ fogalma került be a rendeletünkbe. A polgármester 

esetében leszabályozásra került, hogy mikor tart fogadóórát. Falugyűlést nem kötelező tartani, 

ez  a pont kivételre került. Új melléklet készült, mely az Ügyrendi Bizottság feladat és 

határköreit tartalmazza. Valamint az intézmények nevének megváltozása miatt került  a 

rendelet áttekintésre. Javasolja elfogadni az előterjesztést. 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Amennyiben nincs kérdése a képviselő-testületnek, kéri az SZMSZ rendelet módosításának 

elfogadását. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

”Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2012. (II.17.)  

önkormányzati rendelete 4/2011. (III.17.) a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzatai rendeletének módosításáról 

 

 

Hunya Község Önkormányzat  Képviselő - testülete  a helyi önkormányzatokról szóló  1990. 

évi LXV. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a 

következő rendeletet alkotja. 
 

1.§ 

 
 

A rendelet 31.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

"31.§ A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni: 

a) a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának az 

indítványára. Amennyiben a polgármester a  rendkívüli ülés összehívására vonatkozó 
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kötelezettségének nem tesz eleget 15 napon belül az Ötv. 98. §. (2) bekezdése f.) pontja 

alapján a kormányhivatal vezetője hívja össze az ülést. 

b) azokban az esetekben, mikor az ülés összehívására a munkatervben meghatározott rendes 

üléseken kívül egyéb okokból szükség van." 
 

 

2.§ 
 

A rendelet 32.§-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

"32.§ (3) A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a 

polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében az Ügyrendi Bizottság 

elnöke  hívja össze a képviselő-testületet és vezeti a képviselő-testület ülését." 
 

3.§ 

 

A rendelet 38.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok: 

a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása, 

b) az ülés megnyitása  

c) napirend elfogadása,  

d) zárt ülés bejelentése, 

e) napirendenként: 

- vita levezetése,  

- a vita összefoglalása, 

- az indítványok szavazásra való feltevése, 

- határozati javaslatok szavaztatása, 

- a szavazás eredményének megállapítása pontosan és számszerűen, 

- a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése, 

f) a rend fenntartása, 

g) ügyrendi kérdések szavazásra bocsátásása és a szavazás eredményének kihirdetése, 

h) időszerű kérdésekről tájékoztatás, 

i) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről, 

j) az ülés bezárása, 

k) tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről." 

 

4.§ 
 

A rendelet 43.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

"43.§ Zárt ülés megtartását a 41.§ (2) bekezdésében foglalt esetekben a polgármester, 

bármely képviselő és a körjegyző indítványozhatja." 

 

5.§ 

 

A rendelet 49.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"49.§ A körjegyző köteles jelezni, ha jogszabálysértést észlel." 

 

6.§ 

 

A rendelet 52.§-a törlésre kerül. 
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7.§ 

 

A rendelet 59.§-a törlésre kerül. 

 

8.§ 

 

A rendelet 76.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"76.§ (1) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos  módon ki kell hirdetni. 

(2) Helyben szokásos módnak minősül az önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára történő 

kihelyezés." 

 

9.§ 

 

A rendelet 84.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"84.§ (1) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő - testület 

előterjesztéseibe és ülésének jegyzőkönyvébe. 

(2) A jegyzőkönyvekbe történő betekintést ügyfélfogadási időben kell biztosítani. 

(3) A jegyzőkönyvről és az előterjesztésekről - a zárt ülések anyagainak kivételével - térítési 

díj megfizetésével másolat kérhető.  

(4) A jegyzőkönyvek és mellékleteinek beköttetéséről naptári évenként a körjegyző 

gondoskodik." 

 

10.§ 

 

A rendelet 91.§ f) pontja törlésre kerül. 

 

11.§ 

 

A rendelet 138.§-a törlésre kerül. 

 

12.§ 

 

A rendelet 145.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"145.§ A költségvetési rendelet tervezetét a körjegyző készíti elő, s a polgármester terjeszti a 

képviselő-testület elé." 

 

13.§ 

 

A rendelet 152.§-ának a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"152.§ a) A PM. által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a 

költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi a 

Magyar Államkincstár részére." 

 

14.§ 

 

A rendelet 108.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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"108.§ (1) A polgármester a tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 

 (2) A polgármester köteles minden héten hétfőn 8-12 óráig ügyfélfogadást tartani." 

 

15.§ 

 

A rendelet 117.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"117.§ (1) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait." 

(2) Az alpolgármester köteles minden páros héten hétfőn 13-14 óráig ügyfélfogadást tartani." 

 

16.§ 

 

A rendelet kiegészül a következő 4. melléklettel: 

 

"4. melléklet 

Az Ügyrendi Bizottság feladat és hatásköre: 

a) az SZMSZ. módosítására vonatkozó javaslat elkészítése és előterjesztése, 

b) az SZMSZ ügyrendi szabályainak ellenőrzése a testületi munka folyamatában 

c) javaslatot tehet az ügyrendi szabályok érvényesítésére, alkalmazására az ülés levezetőjének 

d) szavazatszámláló bizottságként lebonyolítja a titkos szavazást, 

e) javaslatot tesz a polgármester tiszteletdíjának megállapítására, emelésére, illetve 

jutalmazására 

f) a Képviselő-testület munkáltatói jogkörét érintő kérdésekben előterjesztést tesz, illetve a 

testület ilyen döntéseit előzetesen véleményezi, 

g) részt vesz a település nemzetközi és hazai önkormányzati kapcsolatainak fejlesztésében az 

együttműködési megállapodások kidolgozásában és végrehajtásában, 

h) a Képviselő-testület rendeletében meghatározott felhatalmazás alapján egyéb hatáskört 

gyakorol 

i) kezeli a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát,ellenőrző bizottságként eljár a 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban 

j) a kisebbségi önkormányzat véleményezését igénylő előterjesztések előkészítése. 

17.§ 

 

Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba. 

 

 

Kelt: Hunya, 2012. február 16. 
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Petényi Szilárdné 

polgármester 

Miskó Bence 

körjegyző” 

 

 

 

A 2/2012.(II.17.) sz. rendelet a jegyzőkönyv 3.sz. mellékletét képezi. 

 

 

3. napirendi pont 

A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. 

 

Miskó Bence (körjegyző) 

Elmondja, hogy a Gyomaendrődi Önkormányzat mintája szerint kettéválasztjuk a szociális 

rendeletünket és a térítési díjról szóló rendeletünket. Eddig egy rendelet tartalmazta. Egy 

rövidebb új szociális rendelet kerül elfogadásra, ami egyben hatályon kívül helyezi 

3/2011.(III.17.) alaprendeletet és az azt módosító  8/2011.(VIII.02.) sz. módosító rendeletet. 

Amennyiben megváltozik a szociális törvény, automatikusan átírja a helyi rendeletünket. 

Fontos változás, hogy 2012. januárjától a lakásfenntartási támogatás átkerült jegyzői 

hatáskörbe. Az átmeneti segélynél javasolja a családi jövedelemhatárt lejjebb vinni,   az 

öregségi nyugdíj mindenkori összegének 100, illetve egyedülálló esetében 150 %-ára. Csak  

az kérhet átmeneti segély a polgármestertől, akinek ténylegesen kevesebb a jövedelme. A 

Kormányhivatallal történt egyeztetés alapján kéri bevezetni az átmeneti segély legfeljebb havi 

2.000 Ft/hó lehet, melynek 6 havi összegét a támogatás megállapítását követő hónap 5. 

napjáig, elsősorban természetben kell  biztosítani. Korábban éves szinten egy ember 28.650 

Ft-ot kaphatott. Kifejezetten indokolt esetben ettől eltérhet a polgármester és a képviselő-

testület. A kölcsön nem mint lakás felújítási  kölcsön került be a rendeletbe, hanem  

kifejezetten csak temetkezési célra. Sajnos előfordult, hogy  temetéshez támogatást, kölcsönt 

kell nyújtania a képviselő-testületnek. Amit vagy  visszafizetésre kerül, vagy hagyatéki 

teherként bejegyzésre. Egy összegben akár 50.000 Ft-ot is megállapíthat. A temetési segély 

15.000 Ft-os összegét ettől függetlenül a jogosult ugyanúgy kérheti. Valamint rendelkeznünk 

kell  a köztemetésről is, amennyiben a haláleset helyszíne Hunya Község Közigazgatási 

területe, és nincs tartásra , temetésre kötelezett személy az eltemettetésre. Elmondja, hogy 

megváltozott a közgyógyellátás rendszere is, aki öregségi nyugdíjas, alanyi jogú 

közgyógyellátásra nem jogosult.  

Kiszely Imre (alpolgármester) 

Hagyatéki teherként mindenképpen kerüljön be a megelőlegezett temetési költség. 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a szociális rendelet elfogadását. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

”HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK  
3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
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ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-

ában, 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet célja 

 

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében az 

Szt. rendelkezéseinek megfelelően és felhatalmazása alapján meghatározza Hunya Község 

Önkormányzata által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való 

jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hunya község közigazgatási területén élő, az Szt. 3. § (1-

(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre. 

 

3. § A képviselő-testület a Szt-ben és a külön jogszabályokban foglalt egyes hatáskörök 

gyakorlását- az önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§. (3) bekezdésében 

biztosított joga alapján a polgármesterre ruházza át: 

a.) átmeneti szociális segély megállapítását 

b.) temetési segély megállapítását, 

c.) alap- és szakosított ellátást nyújtó szociális intézménybe beutalást. 

 

II. fejezet 

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ 

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

 

4. § E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és 

kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésére, a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni, az Sztv.-ben meghatározott eltérésekkel. 

 

5. § A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülménye - pld. anyagi, jövedelmi helyzetének - megváltozásáról köteles - a változást 

követő 15 napon belül - Örménykút és Hunya Községek Körjegyzőségénél (a továbbiakban: 

Körjegyzőség) bejelenteni. 

 

6. § (1) A szociális ellátások iránti - a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet melléklete szerinti, az 

igényelt ellátás típusának megfelelő - kérelmet, valamint vagyonnyilatkozatot, és egyéb iratot, 

a jövedelem-igazolással együtt - a Körjegyzőségen kell benyújtani, de az ellátások hivatalból 

is megállapíthatóak. 

 

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek igazolnia kell: 

a) a kérelmező által igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, 

nyilatkozatokat, 

b) az Szt. 18. § a.)-l.) pontjában szereplő adatait, továbbá 
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c) a jövedelmet igazoló dokumentumokat. 

 

(3) Halaszthatatlan, rendkívüli körülmény bekövetkezése, fennállása esetén a kérelmező az 

igazolásokat utólag is benyújthatja. 

 

(4) A jogosultság megállapításakor a jövedelemvizsgálat során az Szt. 10. § (2)-(6) 

bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni. 

 

7. § (1) A szociális ellátások biztosítását megelőzően a kérelmező vagyoni, szociális és 

lakáskörülményeiről - szükség esetén - a Körjegyzőség környezettanulmányt készít. 

 

(2) Amennyiben a kérelmező a 6. §-ban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget a megadott 

határidőre, a szükséges környezettanulmány felvételét nem teszi lehetővé, kérelmét el kell 

utasítani. 

 

8. § (1) Ha a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen 

megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes, kivétel azon ellátások esetében, 

ahol törvény vagy Kormány rendelet e rendelettől eltérően mást ír elő. 

 

(2) A megállapított pénzbeli ellátások 8 napon belül kerülnek kifizetésre, míg a rendszeres 

szociális ellátásokat - havonta utólag - minden hónap 5. napjáig kell kifizetni a jogosult 

részére, melyről a Körjegyző gondoskodik. 

 

(3) A Képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés 

lehetőségét kizárja. 

 

A jogosulatlanul felvett ellátás megtérítése 
 

9. § A jogosulatlanul igénybe vett, e rendeletben meghatározott szociális ellátás 

megszüntetése és visszafizetése tekintetében az Szt. 17. §-ban meghatározott rendelkezések az 

irányadók azzal, hogy a Képviselő-testület - méltányosságból - csak annak az összegnek a 

megtérítését rendelheti el, illetőleg csökkentheti, amelyet saját pénzalapja terhére fedezett. E 

méltányosság csak akkor gyakorolható, ha a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné a 

teljes mértékű visszafizetési kötelezettség teljesítése. 

 

III. fejezet 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

 

Időskorúak járadéka 
 

10. § A körjegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévet, illetőleg a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, aki megfelel az Szt. 32/B. § - 32/D. §-ban foglaltaknak. 

 

Aktív korúak ellátása 

 

11. § (1) Az aktív korúak ellátása megállapításának, folyósításának, megszüntetésének 

alapfeltételeit az Szt. 33.§ - 37/C. §-ai tartalmazzák. 

 

(2) Az aktív korúak ellátása megállapítására irányuló kérelmet a 63/2006. (III.27.) Korm. 

rendelet 3. számú mellékletében előírt formanyomtatványon kell benyújtani, csatolva 
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ugyanezen Korm. rendelet 15. § (1)-(6) bekezdésében felsorolt iratokat, igazolásokat, 

valamint a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. 

 

A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségéről 

 

12. § (1) Hunya Község Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres 

szociális segélyben részesülő személyek - ide nem értve az egészségkárosodott személyeket - 

(továbbiakban RSZS-ben részesülő) együttműködésének intézményi feltételeiről a 

Csárdaszállás - Gyomaendrőd - Hunya Intézményfenntartó Társulás útján fenntartott Térségi 

Humánsegítő Szolgálat - a (a továbbiakban kijelölt szerv) - útján gondoskodik. 

 

(2) Az RSZS-ben részesülő személy köteles az együttműködés keretében a rendszeres 

szociális segély megállapítását kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 

belül a kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, majd az ezt követő 15 napon belül, 

illetve a kijelölt szerv által megadott határidőre a beilleszkedést segítő programról írásban a 

kijelölt szervvel megállapodni és a programban foglaltakat folyamatosan teljesíteni. 

 

(3) A kijelölt szerv a nyilvántartásba vételről, illetve a beilleszkedési programról a 

körjegyzőség hivatalát 15 napon belül értesíteni. 

 

(4) Beilleszkedést segítő programok típusai: 

- tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi stb.), 

- csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás, 

- egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás, 

- munkavégzésre felkészítő foglalkozás (munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása), 

- alkalmi munkavállalást segítő programok. 

 

(5) Az együttműködés megszegésének esetei: 

- az RSZS-ben részesülő személy nem jelent meg a kijelölt szervnél, illetve nem vetette 

nyilvántartásba magát, 

- a kijelölt szerv által számára előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását megfelelő 

módon nem igazolta, 

- a számára előírt foglalkozásokon, tanácsadáson nem vett részt, 

- a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtotta végre. 

 

Lakásfenntartási támogatás 
 

13. § A körjegyző normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg annak a személynek, aki 

megfelel az Szt. 38. § (2) bekezdésében és 39. §-ában foglaltaknak. 

 

 

Ápolási díj 
 

14. § Az Szt. 41. §. (1) bekezdésében foglalt jogosultakon felül ápolási díj nem állapítható 

meg.  

 

Átmeneti segély 
 

15. § (1) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére havi 

rendszerességgel hat hónap időtartamra átmeneti segély adható, amennyiben az Szt. szerinti 
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vagyonnal nem rendelkező kérelmező családjában az egy főre számított havi családi 

jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 

%-át, egyedül élő esetén 150 %-át. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti segély összege legfeljebb havi 2.000 Ft/hó, melynek hat 

havi összegét a támogatás megállapítását követő hónap 5-ig, elsősorban természetbeni 

ellátásként élelmiszer, tüzelő, gyógyszer vásárlás céljára kell biztosítani. Kérelmező alapos 

indokra történő hivatkozása esetén a segély egy összegben is folyósítható. 

 

(3) A képviselő-testület jövedelmi viszonyoktól függetlenül is állapíthat meg átmeneti segélyt, 

ha azt különösen indokoltnak tartja. A képviselő-testület alkalmanként legfeljebb 50 ezer 

forintig terjedő összegben állapíthat meg átmeneti segélyt az Szt. szerinti vagyonnal nem 

rendelkező személy részére. 

 

(4) Átmeneti segély odaítélésénél a család egészére tekintettel kell a kérelmet megítélni és 

elbírálni. 

 

16. § (1) Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kölcsön formájában 

történő biztosítására abban az esetben kerülhet sor, ha az arra rászoruló jövedelmi 

viszonyaiban, bizonyítottan olyan változás bekövetkezése várható, melyből a kölcsön 

visszafizetésére képessé válik. 

 

(2) A kölcsön iránti kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kért kölcsönt, 

mely időpontig vállalja visszafizetni, valamint tudomásul veszi, hogy a visszafizetés 

elmulasztása esetén a kölcsönt a más szervtől folyósított járandóságából az önkormányzat 

letilthatja, letiltja. 

 

(3) A kölcsönnek az abban részesített terhére követelésként történő előírásával, folyamatos 

biztosításával, s behajtásával kapcsolatos feladatokat a Körjegyzőség Hivatalának 

gazdálkodási ügyintézője látja el. 

 

(4) A kölcsön visszafizetésére vállalt határidőt az adós kérelmére a képviselő-testület 

legfeljebb egy ízben 3 hónappal meghosszabbíthatja. 

 

(5) Ugyanannak a személynek, vagy a Ptk-ban meghatározottak szerinti közeli 

hozzátartozójának a kölcsön megállapítását követő 5 éven belül új kölcsönt nyújtani nem 

lehet. 

 

Temetési segély 
 

17. § (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó 

volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását 

veszélyezteti. 

 

(2) Temetési segély nem állapítható meg annak: 

a.) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 220 %-át. 

 



 

Oldal: 16 / 24 

 

(3) A temetési segély összege 15 000 Ft. Ettől a polgármester indokolt esetben magasabb 

összegű segélyt is megállapíthat. 

 

III. fejezet 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

 

Közgyógyellátás 
 

18. § (1) A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére az Szt. 49. §-tól 53. §-ig, valamint a 

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35. §-49. §-ai alapján közgyógyellátási igazolvány állítható 

ki. 

 

(2) Az Sztv. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül a Rendelet 18. § (3) bekezdésben 

szabályozott szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra. 

 

(3) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre 

eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190 %-át, egyedül 

élő esetén 220 %-át nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át. 

 

Köztemetés 

 

19. § A Polgármester köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő 

eltemettetéséről, a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, amennyiben a 

haláleset helyszíne Hunya község közigazgatási területe és ha az Szt. 48. § (1) bekezdésében 

meghatározott feltételek fennállnak. 

 

IV. fejezet 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

 

20. § (1) Az önkormányzat az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását, , 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Csárdaszállás - Gyomaendrőd - Hunya 

Intézményfenntartó Társulás keretén belül működtetett Térségi Szociális Gondozási Központ 

útján biztosítja. 

 

(2) Az önkormányzat a családsegítést a kijelölt szerv útján biztosítja. 

 

V. fejezet 
 

21. § A szociális feladat- és hatáskör gyakorlásáról, a hozott döntésekről a hatáskör 

gyakorlója évenként a képviselő-testületet tájékoztatja. 

 

22. § (1) Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(3) Hatályát veszti a 3/2011. (III.17.) és a 8/2011.(VIII.02.) számú szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló rendelet. 

 

Hunya, 2012. február 17. 
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   Petényi Szilárdné               Miskó Bence 

       polgármester       körjegyző” 

 

A 3/2012. (II.17.) sz. rendelet a jegyzőkönyv 4.sz.mellékletét képezi. 

 

Miskó Bence  (közjegyző) 

Elmondja, hogy az élelmezésvezető elkészítette az ÁFA változás miatti emelésre kerülő 

étkezési  díjtételeket, melyet most javasol külön rendeletben elfogadni. 

Petényi Szilárdné (polgármester ) 

A rendelet  az áfa 25 %-ról 27%-ra emelkedését tartalmazza. A rendelet 2.sz. melléklete a 

Térségi Szociális Gondozási Központ Hunya 6. számú telephelyéhez kapcsolódó intézményi 

térítési díjak  meghatározását is tartalmazza. Kéri a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szó új rendelet 

elfogadását. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

„Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének   

4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról 

 

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. § 

 

E rendelet célja a szociális ellátás rendszerének, valamint feltételeinek megteremtése és 

biztosítása, a szociális jogosultságok, illetve a szociális segítségre szorulókért érzett felelősség 

érvényre juttatása a városi sajátosságok figyelembevétel. 

  

2. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Hunya község közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint 

bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, 

illetve az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§ (2)-(3) bekezdésében 

meghatározott állampolgárokra illetve azokra a személyekre és szervezetekre akik Hunya 

Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásait igénybe 

veszik. 

 

(2)  E rendeletben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell a Gyomaendrőd - Csárdaszállás 

- Hunya Intézményi Társulás fenntartásában lévő, hunyai telephelyen működő 

intézményben, ahol személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást biztosítanak. 
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3. § 

 

A Hunya Község Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális 

alapszolgáltatások a következőek: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) családsegítés 

d) támogató szolgáltatás 

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

f) nappali ellátás: idősek klubja 

 

4. § 

 

(1)  A szociális ellátásra való jogosultságot az arra rendszeresített nyomtatvány 

felhasználásával készített kérelem és a jogszabályi előírásnak megfelelően becsatolt 

iratok alapján lehet megállapítani.  

(2)  A kérelmező köteles, saját jövedelmi viszonyairól, vagyoni helyzetéről, tartásra köteles 

hozzátartozóiról részletesen nyilatkozni, (kivétel: a gyermekek étkeztetése) valamint a 

szociális rászorultság megállapításához szükséges iratokat becsatolni.  

(3)  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény 

vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.  

(4)  Az ellátást igénylővel vagy törvényes képviselőjével kötendő megállapodás 

megkötésekor a jogszabályi előírásban foglaltakat és az ellátási formának megfelelő 

nyomtatványt kell alkalmazni. Az intézményvezető a megállapodás megkötésekor 

többletkötelezettséget nem vállalhat.  

5.§ 

 

(1) Étkeztetést az Szt. 62. §-ában meghatározott szociálisan rászorult személyek részére kell 

biztosítani. 

 

(2) A mindenkori irányadó öregségi nyugdíjkorhatár alatt étkezésben az a személy 

részesíthető: 

 

a) aki csökkent munkaképessége miatt rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban 

vagy rendszeres szociális járadékban részesül, 

 

b) aki egyedülálló és kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodik 

 

c) aki egyedülálló és megélhetését csak a rendszeres szociális segély biztosítja. 

 

 (3)  Egészségi állapotra tekintettel étkeztetésben az a személy részesíthető, akinek háziorvosa 

igazolja, hogy krónikus vagy akut egészségromlása miatt, a napi főtt étel előállítására 

nem képes.  
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(4)  Azon étkezést igénylők akiknél a fennálló körülmények alapján nem állapítható meg a 

szociális rászorultság, vendég étkeztetést vehetnek igénybe Hunya Község 

Önkormányzatának Napköziotthonos konyháján. A szociálisan nem rászorult étkezők 

részére az étkezés saját elvitellel biztosítható  

6.§ 

Az intézmény egyes ellátási formáiban alkalmazott házirendek betartása a szolgáltatást 

végzőkre és az ellátásokat igénybe vevőkre egyaránt kötelező érvényűek. Ha az ellátott a 

házirendben foglaltakat súlyosan megszegi az intézményi jogviszonyt az intézményvezető 

javaslata alapján, a Társulási Tanács megszüntetheti. A megszüntetési eljárás során az 

előzetesen ki kell kérni az Érdekképviseleti Fórum véleményét.  

7.§ 

(1)  A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak:  

a) Az 1. számú melléklet tartalmazza a Hunya Község Önkormányzatának 

Napköziotthonos Konyhájának élelmezési nyersanyagnormáit és a szolgáltatott 

étkeztetések szolgáltatási díjait. 

b) A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások intézményi 

térítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza.  

(2)  A térítési díjat az 1993. évi III. tv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személy 

köteles megfizetni.  

(3)  A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért 

fizetendő személyi térítési díjat alapszolgáltatás keretébe tartozó ellátási formákban 

tárgyhót követő hónap 10-ik napjáig kell a térítési díj fizetésére kötelezettnek megfizetnie 

az intézmény számlájára.  

(4)  A személyi térítési díj összegét felül kell vizsgálni az intézményi térítési díj változása 

esetén, továbbá ha a fizetésre kötelezett jövedelme (az Szt.-ben meghatározott mértéket) 

jelentősen meghaladja.  

(5)  A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj érvényességének időpontja a 

változást követő hónap első napja, illetve a mellékletekben meghatározott időpont.  

(6)  Ha a jogosult vitatja a térítési díj összegét, ellene jogorvoslati kérelmet nyújthat be.  

Amennyiben a kötelezett nem ért egyet a megállapított személyi térítési díj mértékével, 

az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a képviselő - testülethez 

nyújthat be jogorvoslati kérelmet.  

(7)  Ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelemmel nem rendelkezik és a térítési díj alapjául 

szolgáló ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója 

nincs részére a Intézményi Társulás térítésmentes ellátást biztosít.  
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(8)  Az Intézményi Társulás gesztori feladatot ellátó polgármestere - átruházott hatáskörében 

 eljárva - intézkedik a térítési díj hátralék behajtása vagy törlése iránt.  

(9) A támogató szolgálat szállítási szolgáltatását a 2. számú mellékletben meghatározott 

 térítés ellenében olyan fogyatékossági támogatásban nem részesülő szociálisan nem 

 rászorult ellátottak is igénybe vehetik, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, 

 tömegközlekedési eszközzel közlekedni nem tudnak.  

(10)  Nem kell szállítási kilométerdíjat fizetnie a fogyatékos személynek, ha a szállítása a 

 lakásáról az őt ellátó szociális intézménybe, illetve onnan a lakására történik.  

(11) A Támogató szolgálat gépkocsijának alapvetően a támogató szolgálati feladatok 

 ellátásához kapcsolódó szállítási feladatokat kell ellátnia. A gépkocsi szabad szállítási 

 kapacitását az ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézményekben élő idősek térítés 

 nélkül vehetik igénybe a helyi szakrendelésekre történő eljutáshoz.  

(12) Amennyiben a támogató szolgálat eseti szállítását egyszerre több személy veszi igénybe 

a  szállítási kilométerdíj összegét osztani kell, az igénybe vevők számával. 

 

(13)  Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőktől AZ INTÉZMÉNY TÁMOGATÁSÁRA 

adományt, felajánlást a fenntartó képviseletében - az intézményvezető közreműködésével 

- az Intézményi Társulás gesztori feladatot ellátó polgármestere fogadhat el adományozó 

levél vagy megállapodás alapján.  

8.§ 

 

Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba. 

 

Hunya, 2012. február 16. 

 

    

 

   Petényi Szilárdné   Miskó Bence 

     polgármester       körjegyző 

 

 

 

1. melléklet a  4/2012.(II.17.) önkormányzati rendelethez 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Napköziotthonos Konyhájának 

élelmezési nyersanyagnormáit és a szolgáltatott étkeztetések szolgáltatási díjait a következők 

szerint határozza meg: 

 

a) A nettó nyersanyagnormák: 

Óvoda napközi:     294 Ft  

Iskola menza (csak ebéd):   207 Ft  

Iskola napközi (háromszori étkezés):  318 Ft  
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Felnőtt zóna (csak ebéd nyersanyagnorma): 207 Ft 

Felnőtt (csak ebéd nyersanyagnorma):  221 Ft  

 

b) A szolgáltatott vendég felnőtt zóna ebéd térítési díja: 

 

nettó térítési díj: 514 Ft/fő 

27 % ÁFA: 139 Ft/fő 

Összesen: 653 Ft/fő 

 

c) A szolgáltatott vendég felnőtt ebéd térítési díja: 

 

nettó térítési díj: 553 Ft/fő 

27 % ÁFA: 149 Ft/fő 

Összesen: 702 Ft/fő 

 

d) A szolgáltatott gyermek menza (csak ebéd)  térítési díja: 

 

nettó térítési díj: 352 Ft/fő 

27 % ÁFA: 95 Ft/fő 

Összesen: 447 Ft/fő 

 

e) A szolgáltatott gyermek napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) térítési díja: 

 

nettó térítési díj: 440 Ft/fő 

27 % ÁFA: 119 Ft/fő 

Összesen: 559 Ft/fő 

 

 

2. melléklet a 4/2012.(II.17.) önkormányzati rendelethez 

 

A Térségi Szociális Gondozási Központ Hunya 6. számú telephelyéhez kapcsolódóan az 

1993. évi III. tv szerint számított intézményi térítési díjak  az alábbiak szerint kerülnek 

meghatározásra. 

 

a) Szociális étkeztetés díja: 410 Ft + ÁFA / adag 

 

b) Szociális étkeztetés kiszállítási díja: 100 Ft / adag 

   

c)  Házi segítségnyújtás díja: 395 Ft / óra 

 

d) 6. számú Idősek Klubja (Hunya, Rákóczi út 31.) étkezés igénybevétele nélküli klubtagsági 

díja: 162 Ft/gondozási nap    

 

e)  Támogató szolgálat személyi segítési díja szociálisan rászoruló személy részére: 141 

Ft/óra 

 

f) Támogató szolgálta személyi segítési díja nem rászorulók részére: 400 Ft / óra  

 

g) Támogató szolgálat szállítási díja szociálisan rászoruló személy részére: 30 Ft / km 
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h) Támogató szolgálat szállítási díja nem rászorulók részére: 400 Ft / óra” 

 

  
A 4/2012. (II.17.) sz. rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv 5.sz. mellékletét képezi. 

 

Dr. Fabó János képviselő távozott. 

 

 

4. napirendi pont 

Árajánlattétel megtárgyalása az Óvoda épület homlokzat felújítási és szolgálati lakás 

felújítási munkáiról /Hunya, Óvoda út 10./ 

 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Elmondja, hogy 2012. évben  az önkormányzat tulajdonában álló Óvoda épületét és az abban 

található szolgálati lakást tervezzük felújítani. A Gyomaszolg Ipari Park Kft.  a feladatokra, 

megküldte árajánlatát, melyet ismertet. Javasolja azt felülvizsgálni. Az egész épület felújítása 

nagyon sokba kerülne, ezért javasolja, hogy most csak a szolgálati lakás részét újítsuk fel, ami 

1.699.208 Ft-ba kerül. A külső homlokzat felújítása pedig  338.319 Ft lenne. Véleménye 

szerint az óvoda épületén csak állagmegóvást végeztessünk, melyet a közmunkásokkal meg 

tudunk oldani. Javasolja azt  polgárvédelmi célokra fenntartani. 

Miskó Bence (körjegyző) 

Hozzon a képviselő-testület határozatot arról, hogy a szolgálati lakás felújítását az árajánlat 

szerint elfogadja, ha úgy ítéli meg, hozzon egy olyan döntést, hogy csakis az önkormányzattal 

foglalkoztatási jogviszonyban álló köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló 

személy kaphatja meg a lakást. 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Tudomása szerint már lenne jelentkező magánszemély a szolgálati lakásba. Ezzel a 

döntésünkkel biztosítjuk, hogy csak dolgozó kaphatja meg. Az óvoda épületében annyit meg 

fogunk tenni, hogy egy tusoló és egy wc legyen kiépítve a közmunkásokkal. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

 

14/2012. (II.16.) KT. sz. határozat 

 

(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az Óvoda épületében lévő szolgálati lakás 

felújítási munkálataira  a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.sz.)   árajánlatát,  valamint az 

óvodaépület külső homlokzati felújítására tett ajánlatát az 

előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadja. 

 

2012. évi költségvetésében  a 682001 Lakóházak bővítése, 

üzemeltetése szakfeladat  terhére 

 Óvoda homlokzat felújítása festésére:   266.333 Ft + áfa 

 Óvodai szolgálati lakás felújítására:   1.337.959 Ft + áfa           

 

 biztosítja. 
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(2) A képviselő-testület megbízza a polgármester a szükséges 

intézkedések megtételével. 

(A Gyomaszolg Ipari Park Kft. ajánlata  a  jegyzőkönyv 6.sz. 

mellékletét képezi) 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

 

15/2012. (II.16.) KT. sz. határozat 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a felújított óvodai szolgálati lakást (5555 Hunya, 

Óvoda út 10.sz.) csakis az önkormányzattal köztisztviselői, 

illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló személy kaphatja 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Petényi Szilárdné polgármester 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy  korábbi ülésünkön elfogadtuk, hogy tulajdonrészt 

vásárolunk a Gyomaközszolg Kft.nél. A törzstőke egészének értéke 25MFt. Annak 1 %-át 

vesszük meg 250.000 Ft értékben. Egyenlőre nem kell határozatot hoznunk, majd a 

cégbírósági bejegyzés előtt nekünk ezt ki fogják küldeni. 

 

5. napirendi pont 

Egyebek 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

A csatorna átadásánál derült ki, hogy a pulykatelep felé a Hunya tábla után van egy 50 m-es 

útszakasz, ami a Hunyadi Mg. Szövetkezet tulajdonrésze. Tehát az önkormányzat 

tulajdonában lévő út  között van egy rész, ami nem az önkormányzat tulajdona. Ha rendbe 

akarjuk hozatni, akkor tisztázni kell a tulajdon részeket. Javasolja egy olyan határozatot hozni, 

ami felhatalmazza a polgármestert arra, hogy megkeresse  a Szövetkezetet vezetőségét az 

érintett szakasz eladásával  vagy elajándékozásával kapcsolatban.  

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

 

16/2012. (II.16.) KT. sz. határozat 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a 

Hunyadi Mg. Szövetkezettel az Alkotmány út végén lévő Hunya 

tábla és a pulykatelep  közötti kb. 50 méteres útszakasz 

adásvételével, illetve ajándékozásával kapcsolatban. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Petényi Szilárdné polgármester 
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Petényi Szilárdné (polgármester) 

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 

 

 


