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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 
18-i soron kívüli nyílt üléséről a Községháza üléstermében.     

 
241. oldal 

 

 
Megjelent  
képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pin-

tér László önkormányzati képviselő 
 
Pap-Szabó Katalin jegyző 

 
Meghívottak: Balogh Rita kirendeltség vezető, pénzügyi ügyintéző valamennyi 

napirendhez 
 
Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Jegyzőkönyv 
vezető: Buza Anita 
 
Ülés időtartama: 10:00-10:20    
 
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Pap-Szabó 
Katalin jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes a 
4 fős testületből jelen van 3 fő. Várkonyi Zsigmondné képviselő igazoltan van távol. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Pintér László képviselőt kijelölni. Kérte a képvise-
lő-testületet a javaslat elfogadására.   
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

95/2019. (IX. 18.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Pintér László képviselőt jelöli ki. 
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Határidő: azonnal 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e javaslat a napirendi pon-
tokkal kapcsolatban? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy javasol bejelentések napirendi pontot a 3. 
napirendi pontként. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy a javaslatot figyelem-
be véve hozzák meg a döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
96/2019. (IX. 18.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napi-
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. Egészségház előtti parkoló kialakításának kivitelezési munkálatai 
2. Művelődési Ház használatának kérelme lakossági fórum megtartá-
sa céljából 
3. Bejelentések 
 
Határidő: azonnal 

 
1. Napirendi pont 

Egészségház előtti parkoló kialakításának kivitelezési munkálatai 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az egészségház előtti parkoló ter-
vezése lezajlott. A kivitelezési munkálatokra három árajánlat érkezett, az Épcenter 
Kft.-től, a Galéria Invest Kft.-től és a Hunút Kft.-től. A legkedvezőbb árajánlatot az 
Épcenter Kft. adta, bruttó 4 029 771 Ft összegben. Az eredeti tervben az volt, hogy a 
parkoló merőlegesen lesz az úttal, viszont a Közút nem engedélyezi csak párhuzamo-
san, így a parkolók kialakítható darabszáma is csökken. A legkedvezőbb árajánlat el-
fogadható, de az engedélyeztetésre várni kell a Közút részéről. Az egyéb díjakat, amik 
kellenek az engedélyeztetéshez azt kiegyenlítették, most azt várja, hogy megérkezze-
nek az engedélyek. 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy nincs elég hely a járda és az út széle 
között? 
 



 

 
243. oldal 

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy balesetveszélyesnek minősítik, ha 
merőlegesen alakítják ki, ami jogos, mert ha beáll egymás mellé 2-3 autó, akkor kito-
latásnál nem látnak. Ha önkormányzati út lenne érintett, akkor nem lenne ez éles kér-
dés, de mivel a Közúthoz tartozik, részükről nem adhatnak ki ilyen engedélyt. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ez érdemben befolyásolja az egészet, 
mert akkor az 5-6 férőhely helyett mondjuk csak 3-4 alakítható ki.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a 8 helyett 6 alakítható ki.  
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ez felveti azt, hogy ennek fényében 
elgondolkodjanak, hogy az orvosi rendelő udvarában kerüljön kialakításra a parkoló. 
Az a saját területünkön van, nem kell engedélyeztetni, nem kell ennyi fát kivágni, ki-
alakítható merőlegesen is.  
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy lehet, hogy olcsóbban meg tudnák oldani. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy azt nem tudja. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy hamar híre menne, hogy bent van a 
parkoló az udvarban, de szerinte a ki-be járkálásnál lehetnek, olyan gondok, hogy 
valaki megáll a bejáróban és nem lehet kijönni az udvarból. Azt gondolja a legcélsze-
rűbb az a megoldás, hogy az egészségház előtt legyen a parkoló kialakítva. 
                                                                                                                                                                       
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy ki kell tenni egy megállni tilos táblát. A 
rendőrség büntetné azokat, akik ott megállnak, persze nem ez a cél. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy nem vennék figyelembe a táblát. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogyha megbüntetnek egy embert, annak 
híre megy, és utána nem állnának meg ott. A beérkező mentő is könnyebben megáll-
na akkor az udvarban. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ez ettől függetlenül ki lesz majd 
alakítva, erre szükség lenne, erről már korábban is beszéltek. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az egészségház előtt a tuják ki len-
nének vágva, de azt később pótolni fogják. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy mennyi van ezen a háziorvosi fel-
adatellátással kapcsolatos számlán? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy 6 221 097 Ft a 2018. évi szabad ma-
radvány. 
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Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy ezt csak erre lehet felhasználni? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ezt csak és kizárólag erre, háziorvo-
si szolgálat és azzal kapcsolatos dolgokra. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy nem lehet tudni, mi lesz a jövőben. 
Akkor ezt csak erre lehet felhasználni. Megkérdezte, hogy rendkívüli helyzet esetén 
átcsoportosítható-e erről az összeg? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy nem. Ezt már körbejárták ezt a dol-
got. Egyelőre nem. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Megkérdezte az alpolgármestert, hogy mire gondol pon-
tosan, hogy átmenetileg átvezetni lehet-e? 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy rendkívüli helyzet esetén, ha ezt a 
pénzt leveszik, ez sem marad és nem lesz mihez nyúlni. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy már 2019 van, jelen pillanatban 8 
millió párszáz ezer forint van ezen a számlán. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy gyakorlatilag feleződne a számlán az ösz-
szeg, ha ez ki lenne fizetve. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy akkor közelítsék meg egy másik 
oldalról. Előfordulhat, hogy erről a számláról a jövőben például a fel nem használt 
összeget vissza kell fizetni. Ha most ez ott van és van ilyen lehetőség, amire szükség 
is van, mert igény van rá, akkor használják ki. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy nem tudja, hogy az OEP például milyen ala-
pon döntené el azt, hogy túlfizette Hunyát. Ő utalja a pénzt, biztos meg van, ami 
alapján utal ennyit. Nem fogja azt mondani, hogy nem jó összeget utalt. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy gondolja, hogy más is ennyit kap. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy továbbra is azt gondolja, hogy 
ezekben a mondatokban, most ott van a kérdés, hogy miért nincs az önkormányzat-
nak több tartaléka. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ez most derült ki nemrég, hogy a tar-
talék kicsit kevés. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a kötelező feladatellátás az folya-
matosan biztosítva van. A költségvetést, ha figyelték mindig túl van kicsit tervezve, 
mindig van benne tartalék, minden egyes területen. Azt gondolja, hogy az önkor-
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mányzat nem egy pénzintézet. Nem azért vannak, hogy a befizetett kommunális vagy 
iparűzési adón az önkormányzat üljön, és megtakarítgasson. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy 100 milliós költségvetésnél 10-15 mil-
liónak mindig kell lenni tartalékba azért, hogy bármilyen rendkívüli eseménynél le-
gyen mihez hozzányúlni. Saját magából kiindulva, mint gazdálkodó tudja, hogy ha jön 
egy nem várt esemény és nincs tartalék, akkor gond van. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ez nem 1 millió forint összesen. 
Most ténylegesen annyi, de vannak visszajövő tételek. Előzetes kalkuláció alapján 5 
millió forint. Ami most még nem áll rendelkezésre, de rendelkezésre fog állni.  
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy a rendkívüli helyzetekbe az a szép, hogy azt 
nem látni előre. Azt mondta, hogy mint gazdálkodó hasonló az elmélete, mint Kiszely 
Imre alpolgármesternek. A tartalék szükséges. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy amit említett várt összeget az nem 
éveken belül, hanem 2-3 hónapon belül realizálódik. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy milyen pénz várható? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy közterület használati díj, a vállalko-
zó vissza fogja utalni a 2 millió feletti összeget. Lesz plusz bevétel. Megkérdezte Jegy-
ző Asszonyt, hogy realizálták-e már a Gyomaszolg felszámolását? 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy még nem. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ott is van négyszáz ezer forint felet-
ti összeg. Saját maga is úgy gazdálkodik, hogy tudja, hogy mennyi a havi kiadása, és 
rendkívüli esetre számít. 100 milliós költségvetésről beszélnek, de egy pályázat nélküli 
időben, ha nem számolják bele a pályázati pénzeket, úgy nem 100 millió forint, ha-
nem akár jóval kevesebb az összeg. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy 100 milliós költségvetésről beszélnek 
az egy alapeset, abban nincsenek pályázati pénzek benne. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a 200 milliós összegben nem csak 
az út van benne a pályázatok közül, bele van tervezve az EFOP-os pályázat, szerinte 
már benne vannak a Magyar Falu programosok is. Megkérdezte, hogy az szerepel 
benne? 
 
Balogh Rita (kirendeltségvezető) Elmondta, hogy nem. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy nehogy abba a helyzetbe kerüljenek, 
mint 8-10 évvel ezelőtt, hogy hitelbe csúsztak bele. Abban az esetben, ha megválaszt-
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ják képviselőnek, most kijelenti, hogy hitelt nem szavaz meg sohasem. Azt meg kell 
oldani úgy, hogy az ne kelljen. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ő is ezen az állásponton van. Nem 
is mutatkozik jelen esetben ilyen probléma. Megkérdezte az alpolgármestert, hogy 
mire gondol, mint rendkívüli esemény. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy az iskolabusz a példa. Megkérdezte, 
hogy biztos nem kell fizetniük semmit sem? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy biztos. Erről is szeretne a bejelenté-
sekbe majd tájékoztatást adni.  
 
Elmondta visszatérve a parkolóhoz, hogy a terveztetés is ez alapján ment eredetileg, 
hogy merőlegesen lesz a kialakítás. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy most hallották, hogy nem lehet merő-
legesen, csak párhuzamosan.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy merőleges vagy párhuzamos kiala-
kításban nem sok a különbség. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy parkoló férőhelyek száma. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az eredeti cél a merőleges kialakítás 
volt, de nem engedélyezik. Azt a témát már körbejárták, hogy fel lehet-e más célra 
használni ezt az összeget, jegyző asszonyt megkérte, hogy nézzen utána és azt a tájé-
koztatást kapta, hogy ezt csak erre a célra lehet felhasználni. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy ez így van. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az OEP részéről is ez az álláspont. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy az Alpolgármester Úr arra gondol, hogy-
ha van egy rendkívüli helyzet, ezt a pénzt abban az esetben is csak erre a célra hasz-
nálhatják-e fel. Abban az esetben átmeneti, egy hónapon belüli likviditási problémák 
kezelésére, lehet egyik hónapban hozzányúlni, illetve visszatenni egy bizonyos össze-
get. Egyelőre ilyenben nem gondolkodnak. Valóban az összeg kötött, ezzel el kell 
számolni, ezt csak ezekre a célokra lehet fordítani, viszont nem úgy, mint a TOP-os 
pályázatoknál, hogy azokat az összegeket ténylég csak arra fordíthatják, és nincs ren-
delkezés a számla felett. Ezen számla felett még mindig az önkormányzat rendelkezik.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy hangsúlyozná, amikor 2017-ben a 
testület, tehát együtt döntöttek arról, hogy azt az önerőt a pályázathoz hozzáteszik, 
akkor sem volt sokkal több, vagy kevesebb pénzmaradvány. Azzal számolva volt, az 
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benne volt a szabad pénzmaradványba. Számíthattak rá, hogy ezt ki kell fizetni, mint 
önerőt. Azt lehetett tudni, hogy a költségvetésnél a szabad pénzmaradvány ennyivel 
fog csökkenni. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy ez igaz, és vannak nem várt események, 
mint például a konyhánál, hogy plusz milliókat kellett hozzátenni. Ezekről nincs előre 
tudomás, hogy pár millióval többe fog kerülni egy beruházás. Másképp nem lehet 
megoldani, vagy biztosítják az összeget, vagy leállítják a projectet. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy menet közben derült ki, de akkor 
még a külterületi út nem kezdődött meg, amikor az a helyzet adódott, hogy a kony-
hánál, a gépészetnél több lett a költség. A következő időszakban, amennyiben felha-
talmazást kapnak továbbra is, semmilyen olyan beruházásba nem kezdenek bele, 
amihez önkormányzati önerőt kell biztosítani, maximum 100-200 ezer forint összegig. 
Csak kizárólag olyan beruházást és fejlesztést kezdenek meg, amit támogatnak. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ezzel teljesen egyetért. Ha megválaszt-
ják őket, nagyon oda kell figyelni, hogy mire biztosítanak forrást. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy ne nagyon nullázzák le minden számlájukat, 
mert ha gond, nem várt esemény történik, akkor tanácstalanul állnak.  
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy mi a véleménye a pénzügyes kol-
legának minderről? 
 
Balogh Rita (kirendeltségvezető) Elmondta, hogy a döntést nem neki kell meghozni. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy csak úgy tudnak dönteni, ha minden 
információnak a birtokában vannak. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy polgármesteri oldalról az informá-
ciókat a rendelkezésükre bocsájtotta. Költségvetés nyilvános, azt látták.  
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy a TOP-os project meg volt hirdetve, 
2017 óta dolgoztak rajta. A pályázatok úgy voltak meghirdetve, hogy 100%-ban tá-
mogatottak, de egy sincs a tudomása szerint, ami valóban 100%-os támogatású lett 
volna. Mindig felmerül plusz költség, a tervezést nem lehet lefinanszírozni. Igaz ez a 
Magyar Falu programra is, mert Csárdaszálláson már most szembesültek vele, hogy a 
100%-os támogatású pályázatoknál bizonyos költségek nem elszámolhatóak. Nem 
tud belemenni egy önkormányzat sem a programba, ha bizonyos dolgokat nem fi-
nanszíroz, ami a kis önkormányzatok részére nehézséget okoz. Ha a testület nem 
megy bele, hogy 100-200 ezer forintnál többet finanszírozzon a projectbe, akkor eze-
ket a terveket el lehet engedni.  
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Az önkormányzati felújítások tekintetében, a pályázatok 70-90% támogatási intenzi-
tásúak voltak. A VP külterületi út pályázat, nem 90%-ban támogatott project. Többet 
tettek bele, mint a 10%, és igaz ez Csárdaszállásnál, Gyománál is. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy ezért is beszélnek erről, mert rendelkezni 
kell egy bizonyos megnyugtató tartalékkal, hogyha zavartalanul szeretnék a polgár-
mesteri hivatalt, a költségvetést működtetni, a pályázatokkal és az egyéb nem várt, de 
bármikor felmerülő költségekkel együtt. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy saját maga is ugyanezen az elven 
van. A tartalék 2-3 hónapon belül már nem 1 millió forint lesz. Az nagyjából 5 millió 
forint lesz. Azt gondolja, hogy 5 millió forint szabad maradvány már megnyugtató. 
Nem tették hozzá, hogy az iparűzési adó az bármikor mozgatható. Azt nem lehet 
szabad pénzmaradványként számolni, de az bármikor átvezethető.  
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte a kirendeltségvezetőt, hogy nem pontos 
számmal, de szeptemberben nagyságrendileg mennyi iparűzési adó szokott befolyni? 
 
Balogh Rita (kirendeltségvezető) Elmondta, hogy néhány nappal az ülés előtt nézték, 
akkor 17 millió körüli összeg szerepelt a számlán. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy erre az összegre kicsit lehet építeni.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a legutóbbi testületin a fél éves 
adatot látták az iparűzési adóval kapcsolatban. Beszélt Hunya Péterrel, még nem vég-
leges, de a Közút részéről a beruházás, ami a mezőberényi útszakaszt érinti, 30 napot 
meghaladó helyi tevékenység. Az iparűzési adót ide fogják utalni, amennyiben kéri az 
önkormányzat, ugyanúgy, mint a Giricz sor esetében is. A vállalkozó a beruházás után 
az iparűzési adó rá eső részét, az 1,2 %-ot fizeti, ami a kalkulációk alapján kb. plusz 6 
millió forint.  
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy 6 millió forintot? Erről egészen 
mást hallott. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ezeket az egyeztetéseket ő folytatja 
le a Közúttal is. Még nem realizálódik, mert a munkafolyamat még tart. Azt az infor-
mációt, ami jelen pillanatban rendelkezésre áll kommunikálta a testület felé, nyugod-
tan kérdezzék, elmondja az aktualitásokat. Kértek egy kérelmet, amiben hivatalosan is 
kérelmezi az önkormányzat, hogy a beruházás után az iparűzési adót az önkormány-
zat igényli. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy az iparűzési adó számlán lévő pénz-
összeg egy kis megnyugvást ad. 
 



 

 
249. oldal 

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az előzetes adatok alapján a beter-
vezett bevétel az iparűzési, kommunális és gépjármű adó tekintetében az látszik, 
hogy túl lesz teljesítve. Minden soron, a költségvetés kicsit túl van tervezve, tartalék 
van benne, pont amiatt, hogy jöhet egy olyan villanyszámla, vízszámla, csőtörés, ami-
re nem lehet előre számítani.  
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy mikor lenne kész a parkoló? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az engedélyektől függ, hogy mikor 
érkeznek be, ezután a kivitelezést is el lehet kezdeni.  
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy még ősszel elkezdenék, vagy tavasszal? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy lehetséges, hogy október elején el 
is tudják kezdeni.  
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy 2-3 hét alatt el is készülne.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy időjárástól is függ. 
 
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
97/2019. (IX. 18.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Egészség-
ház előtti parkoló kialakításának kivitelezési munkálataival kapcsola-
tos beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, nyertes ajánlattevő-
nek az Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.-t (5553 Kondoros, 
Csabai út. 41. adószám: 10624854-2-04) hirdeti ki. A kivitelezéshez 
szükséges bruttó 4.029.771. Ft összeget a 2018. évi háziorvosi fel-
adatellátáson megtakarított maradvány terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirendi pont 

Művelődési Ház használatának kérelme lakossági fórum megtartása céljából 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 



 

 
250. oldal 

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy megkereste Gyermán Krisztián pol-
gármester jelölt, hogy szeretne fórumot tartani. Döntöttek korábban róla, hogy 
50 000 Ft összegű bérleti díjért tudják biztosítani a Művelődési Házat. Ezt az informá-
ciót tudta mondani, közben felkereste Jegyző Asszonyt és egyeztettek a dologról. Az 
derült ki, hogy közcélú rendezvényre szabadon biztosítható a Művelődési Ház, ez a 
kérelem beérkezése előtt leegyeztették, csak időközben a kérelem beérkezett, ezért 
tárgyalnak most róla.  
 
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
98/2019. (IX. 18.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2016. (IV. 
27. ) Képviselő-testületi határozatára figyelemmel úgy dönt, hogy 
Gyermán Krisztián független polgármester jelölt részére a Művelődési 
Házat 2019. október 7. napján délután 17. órától térítésmentesen biz-
tosítja lakossági fórum megtartása céljából. 
 
Határidő: azonnal 
 

3. Napirendi pont 
Bejelentések 
Szóbeli előterjesztés 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a gyermekek utaztatásával kapcso-
latban született egy megállapodás tervezet, ami az ügyvéd által még pontosításra 
szorul. Ezt fogják a Püspök Úrral aláírni. A tervezet december 31-ig szól első körben, 
hogy a Mobilbusz Kft-nek az önkormányzat kifizeti az utaztatás költségét, de ezt az 
önkormányzat továbbszámlázza az egyház felé. Ugyanígy működik a Klikk részéről is.  
 
A Püspök Úrral egyeztettek és az a tervük, hogy a normatívában az utaztatásra is kap-
janak plusztámogatást. Egyelőre december 31-ig szól a megállapodás, utána módo-
sítják a jövőben. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy nem mindenki az egyházi iskolába jár. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy itt van a közös pont Hunyán. Hunya kifizeti 
és utal a Klikk és a Püspökség is.  
 



 

 
251. oldal 

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy lehet közös pont a Mobilbusz Kft. 
is.  
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy van ebben egy rizikó faktor is, hogy az 
önkormányzat kifizeti, és az önkormányzatnak kifizetik-e. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy úgy is van megfogalmazva a meg-
állapodás tervezetben, hogy szűkre szabott a fizetési határidő a teljesítésre.  
 
Ezután tanulmányozták a szerződés tervezetet. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy szeretne még bele egy kicsit több bizto-
sítékot. Ha nem fizetnének két hónapot, akkor már gond lenne. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy mennyi a fizetési határidő? 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy ahogy megkapják a Mobilbusztól a 
számlát, azonnal közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák 8 napos fizetési ha-
táridővel. Beépítette a tervezetbe, hogy késedelmes fizetés esetén néhány napon be-
lül azonnali felmondás történik. A Mobilbusz irányában 30 napos felmondási idő van, 
az a helyzet nem alakulhat ki, hogy a gyerekeket egyik napról a másikra nem szállítja 
az iskolába senki.  
A Püspök Úr kérte, hogy a polgármester ezt a tervezetet küldje el, de az Ügyvéd Úrral 
szerették volna még egyszer átnézni. A megállapodás aláírás után a testület elé fog 
kerülni előterjesztéssel. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése, 
észrevétele, kérdése? 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte a Jegyző Asszonytól, hogy van-e arra lehető-
ség, hogy minden képviselő-testületi ülésre tájékoztatót kapjanak az önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről, akkor látják, hogy milyen pénzmozgások vannak. Hasonlóan, 
mint az augusztusi ülésre bevitt előterjesztést. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy minden hónap 20-án pénzforgalmi je-
lentés van, az elkészült táblázat utána rendelkezésre áll. Az indítványnak nemhogy 
akadálya nincs, de kötelességük a testület rendelkezésére bocsájtani az információkat. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy a külterületi út kivitelezése hol 
tart? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy még szükség van anyagra, nincs 
még befejezve. 
 
 



 

 
252. oldal 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése, észrevétele, kérdése. Hozzászólás 
nem volt. Egyéb napirendi pont hiányában az ülést bezárta. 
 
 
 

 
K. m. f. 
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