
 

Oldal: 1 / 7 
 

Hunya Község       
Képviselő-testülete 
H u n y a 

 
 
 

9/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 

Készült 2011. április 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron 
következő üléséről. 

 
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme 
 
Jelen vannak:   Petényi Szilárdné polgármester, 
               Dr. Fabó János képviselő, 
                            Hegedűs Roland képviselő,                              
                            Kiszely Imre alpolgármester, 
                   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.  Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyek a következők: 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) A 2010. évi gazdálkodásról készített zárszámadási rendelet elfogadása. 
Előterjesztő Petényi Szilárdné polgármester 
 

2.) Egyebek 

    Előterjesztő Petényi Szilárdné polgármester 
 

Kéri a képviselő-testületet  a  napirendi pontok elfogadására. 
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban 
szereplő napirendi pontokkal 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 
A 2010. évi gazdálkodásról készített zárszámadási rendelet elfogadása. 
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Petényi Szilárdné (polgármester) 
Kiegészítésként elmondja, hogy nem terveztünk annyi pénzmaradványt, amennyi ténylegesen lett. A 
pénzmaradványunk 10 MFt-al több. A decemberben kifizetett bér a 2011. évi költségvetési  évet  
érinti. Valamint a 2010. évre vállalt kötelezettségekből megmaradt pénzt 2011. évben fogjuk 
teljesíteni. 
Miskó Bence (körjegyző) 
A szabad pénzmaradvány 36.186 eFt. 2010. évben  egy fejlesztésünk volt:  az ivóvízminőség-javító 
program, ami a 2011. évi költségvetésben szerepel, mint tervezett kiadás, amire 15 MFt kellhet. 
Nyilván elszámoláskor derül ki, mennyi a többlet pénz, aminek az felhasználásáról lehet dönteni, meg 
lehet határozni, milyen célra kerüljön módosításra a költségvetésben.  Az elmúlt ülésen a Óvoda utcai 
szolgálati lakás felújítására meghatároztunk 1,5 MFt-ot. A Községi Temető körbekerítésére 400 eFt-ot 
határoztunk meg, ami nyilván kevés lesz. Ott is lesz körülbelül másfél milliós költség. A Liget út 
szilárdítására 3 MFt-ot határoztunk meg. Belvízszivattyú  vásárlásra és védekezési költségekre 
mintegy 3 MFt-ot  határoztunk meg. Elmondja, hogy az ivóvíz pályázatra az önerő le van kötve. 
A zárszámadási rendelet tartalmazza az előírt elemeket. Figyelembe vettük a tavalyi belső ellenőrzés 
során feltárt javaslatokat. A rendelet melléklete tartalmazza az önkormányzat vagyonleltárát. 
Elfogadásra javasolja. 
Petényi Szilárdné (polgármester) 
Ismerteti a szárszámadási rendelet főbb számadatait. A 2010. évi összesített költségvetés szerint a 
teljesített   kiadás: 136.899 eFt  a teljesített bevétel: 173.053 eFt volt. Véleménye szerint az elmúlt évi 
gazdálkodásunk jónak értékelhető.  A felhalmozási kiadások  főbb összetevői: a játszótér és 
pihenőpark építésre 9.029 eFt-o, a Hősök Emlékműve megépítésére 364 eFt-ot,  1 db hómaró 
vásárlásra 185 eFt-ot, egy kistraktor vásárlásra 2.100 eFt-ot fordítottunk, de a legjelentősebb kiadás: 
15.441 eFt értékben a belterületi  útépítés volt. A Rákóczi úton keletkezett csőtörésre 924 eFt-ot 
kellett áldoznunk, ami még  2009. évi volt, de múlt évben kellett  kifizetnünk. Elmondja, hogy jelenleg 
a lekötött betéttel együtt 30 MFt van a számlánkon. 
Miskó Bence (körjegyző) 
Elmondja, hogy elég jelentős adó kintlévőségünk van, aminek behajtására intézkedni fogunk. Cégek 
gazdálkodási szempontból kértek gépjárműadó és iparűzési adó fizetési halasztást.  
Petényi Szilárdné (polgármester) 
Amennyiben nincs kérdés, kéri a 2010-es év gazdálkodásáról készített előterjesztés és rendelet 
elfogadását. 
 
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 

„Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 

6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján az 

önkormányzat 2010 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. Általános rendelkezések  

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 
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2. § A címrendet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.08.) 

önkormányzati rendelet határozza meg. 

2. Az önkormányzat összesített 2010. évi költségvetésének teljesítése  

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2010. 

évi 

  a) kiadási főösszegét 136 899 ezer forintban, 

  b) bevételi főösszegét 173 053 ezer forintban 

állapítja meg. 

4. § Az önkormányzat összesített 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat 

szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2010. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az 

alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz 

  a) személyi jellegű kiadások: 22 518 e Ft 

  b) munkaadókat terhelő járulékok: 5 788 e Ft 

  c) dologi jellegű kiadások: 41 217 e Ft 

  d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft 

  
e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és 

támogatások: 34 842 e Ft 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését 

működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2-A melléklet tartalmazza. 

6. § Az önkormányzat 2010. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási 

célonként a 4. melléklet rögzíti. 

7. § Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését 

feladatonként az 5. melléklet tartalmazza. 

 Ha a költségvetésben többlet van  

8. § (1) Az önkormányzat 2010. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző 

évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 173 053 ezer Ft, 

kiadása 136 899 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 36 

154 ezer Ft. 

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évre összesített – közfoglalkoztatottak 

nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

  a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,  

  b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő. 

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 27 fő. 

10. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok 

előirányzatait éves bontásban – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a 8. melléklet 

tartalmazza. 
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(2) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

előirányzatokat – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel, 

mérlegszerűen az 5. melléklet rögzíti. 

11. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében fel nem használt általános tartalék 

nincs a fel nem használt céltartalék 0 

 (3) Az önkormányzat összevont 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos 

jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 34 816. ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A 

jóváhagyott pénzmaradvány a 6-A. melléklet szerint használható fel. 

3. Egyéb rendelkezések 

12. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 14. számú melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

13. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az 

önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor 

bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza 

meg. 

4. Záró rendelkezések 

14. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Kelt:  Hunya, 2011. április hó 01. nap 

P.H. 

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

Petényi Szilárdné polgármester                                           Miskó Bence körjegyző 

Záradék:  

A rendeletet 2011. április 28. napján kihirdetésre került. 

Kelt: Hunya, 2011. április hó 28. nap 

P. H. 

Miskó Bence körjegyző 

 

Mellékletek  

1. számú melléklet  

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről forrásonként  
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1. Hunya Község Önkormányzata bevételeinek listája 

2. számú melléklet  

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról - kiadási jogcím szerint  

2. Hunya Község Önkormányzata kiadásainak listája 

2-A. számú melléklet  

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról kiemelt előirányzatonként  

Főbb működési és felhalmozási kiadások. 

3. számú melléklet  

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről és kiadásokról szakfeladatonként  

3. Hunya Község Önkormányzata szakfeladatai 

4. számú melléklet  

A 2010. évi felújítási előirányzatokról és teljesítésről célonként  

4. Hunya Község Önkormányzat felújításai jogcímenként 

5. számú melléklet  

A 2010. évi felhalmozási előirányzatokról és teljesítésről feladatonként  

5. Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat felhalmozásai jogcímenként 

6. számú melléklet  

A 2010. évi pénzmaradvány, és pénzmaradvány felhasználása  

6. Hunya Község Önkormányzata pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája 

7. számú melléklet  

A tényleges létszámról  

7. Hunya Község Önkormányzata záró, teljesített létszám listája 

8. számú melléklet 

Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves 

bontásban.” 

A 6/2011./IV.28./ számú rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2.)  napirendi pont 
Egyebek 

 
Miskó Bence (körjegyző) 
Elmondja, hogy a 2011. március 31.-i határidőig csak Hunya és Örménykút település kifizette meg a 
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művel kapcsolatban a  Szegedi Ítélőtábla 
Pf.II.20.483/2010/6.sz. ítélete szerint megállapított összeget. Ezt követően Szarvas Város 
Önkormányzata már felajánlotta a részét megvételre Gyomaendrődnek. Úgy gondolja ajánljuk fel mi 
is megvételre a 175/10.000  tulajdoni hányadunkat. 
Petényi Szilárdné (polgármester) 
Szarvas Város 36 MFt-os tulajdoni részét nem valószínű, hogy elfogadják. Véleménye szerint a mi 
testületi döntésünket el fogják fogadni, mivel mi kifizettük a  tulajdoni hányadunkra eső 1.378.620 Ft 
összeget, ami tartalmazza a kártalanítás, a perköltség és fellebbezési eljárás költségét is. Várja a 
képviselő-testület véleményét, javaslatát. Amennyiben egyetértenek vele kéri megszavazni. 
 
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 

45/2001./IV.27./ KT.sz. határozat 
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja 
megvásárlásra 830.900 Ft, azaz nyolcszázharmincezer-kilencszáz forint 
értékben a Gyomaendrőd Külterület 0130/14 hrsz-ú, 0133/10 hrsz-ú és a 
0130/21 hrsz-ú ingatlanokból Hunya Község Önkormányzatát megillető 
175/10.000 tulajdoni hányadának megfelelő tulajdonrészeket. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 
társult települések önkormányzatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 

 
Petényi Szilárdné (polgármester) 
Elmondja, hogy Szurovecz László karbantartó június 05-től nyugdíjba megy. A karbantartót állás 
kiírásra került. 20 évet dolgozott  itt, soha nem kapott jutalmat. Kéri a képviselő-testület 
hozzájárulását egy havi bérének megfelelő jutalom  számfejtésére május hónapban. 
 
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 

46/2001./IV.27./ KT.sz. határozat 
 
(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Szurovecz László közalkalmazottat nyugdíjazása előtt egy havi bérének 
megfelelő összegű jutalomban részesíti. 
 
(2) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy  a dolgozó részére a 
2010. évi pénzmaradvány terhére bruttó 95.900 Ft számfejtéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 



 

Oldal: 7 / 7 
 

Petényi Szilárdné (polgármester) 
Elmondja, hogy a Dél-alföldi ivóvízminőség-javító programba Nagymágocs település kérte a 
felvételét.  Mivel minden képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, javasolja Hunya részéről  elfogadni 
a csatlakozásukat. 
 
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
 

47/2001./IV.27./ KT.sz. határozat 
 
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-
alföldi Ivóvízminőség-javító programba Nagymágocs település felvételével 
egyetért. 
 
A képviselő-testület megbízza Petényi Szilárdné polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Petényi Szilárdné polgármester. 

 
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 


