HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
19/2019

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november
27-i soron következő nyílt üléséről a Községháza üléstermében.
Megjelent képviselők:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Kulik Edit Irén önkormányzati képviselő, Pintér László
önkormányzati képviselő, Szopkó Rudolfné önkormányzati
képviselő
Pap-Szabó Katalin jegyző

Meghívottak:

Balogh Rita kirendeltség vezető, pénzügyi ügyintéző, Takács Gabriella pénzügyi ügyintéző valamennyi napirendhez

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyv
vezető:

Buza Anita

Ülés időtartama: 13:30-14:00
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Pap-Szabó
Katalin jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes
az 5 fős testületből jelen van 5 fő.
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Szopkó Rudolfné képviselőt kijelölni. Kérte a képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
129/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Szopkó Rudolfné képviselőt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy az ülés napirendjét a kiküldött meghívó szerinti fogadják el. 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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
130/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodás felülvizsgálata
2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
rendelet megalkotása
4. Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
5. Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről
6. A 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása (I. forduló)
7. VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges forrás megelőlegezése és kijelölése
8. Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve
9. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer „A” és „B”
típusú ösztöndíjpályázat eredménytelenné nyilvánítása
10. Szent László Király Plébánia támogatási kérelme
11. Képviselő személy delegálás a DAREH társulásba
12. A Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása, beszámoló a szabadságának alakulásáról
13. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Az önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodás felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
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Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
131/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 2013. április 1én megkötött Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
Megállapodás
(tervezet)
Mely létrejött Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.; képviseli: Nagy Zsolt Sándorné) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5555 Hunya, Rákóczi út 19.; képviseli Hegedüs Roland polgármester) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.; képviseli Toldi Balázs polgármester) között (a továbbiakban együttesen : felek) az alábbi feltételekkel:
1) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 2013. április 1én megkötött és 2014. novemberében módosított Megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) 4.) pontjának „A kirendeltségek működtetésére a községi önkormányzat által biztosítandó pénzeszköz számítása oly módon történik, hogy a hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően ki kell számítani a tárgyévre a feladatfinanszírozás szerint a közös hivatalt megillető létszámot, az ehhez kapcsolódó pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell határozni a településeket megillető létszámot és pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell határozni
a településeket megillető létszámot és pénzösszeget. Az önkormányzatok a kirendeltségen alkalmazott létszám különbözet összegét kötelesek megtéríteni.” szövegrésze
helyébe a „A kirendeltségek működtetésére a községi önkormányzat által biztosítandó pénzeszköz számítása oly módon történik, hogy a hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően ki kell számítani a tárgyév feladatfinanszírozás szerint
közös hivatalt megillető létszám bér- és járulék költségét, továbbá a kirendeltség
szakmai működéséhez szükséges további közös költségeket, így különösen a hivatal
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vezetőinek bér- és járulék, a kiküldetés, a szoftverek üzemeltetésének, az infokommunikációs és ehhez kapcsolódó biztonsági rendszerek fenntartásának költségét, az
ehhez kapcsolódó pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell határozni
a településeket megillető létszámot és pénzösszeget. Az önkormányzatok a kirendeltségen alkalmazott létszám különbözet és a szakmai működési költség lakosság arányos összegét kötelesek megtéríteni.” szöveg lép.
2) A megállapodás 4.) pontjának „A közös hivatal teljes létszáma 51 fő.” szövegrésze
helyében a „A közös hivatal teljes létszáma 54 fő.” szöveg lép.
3) A megállapodás 4.) pontjának „A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog
gyakorlói megállapodnak abban, hogy a községekben az igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete, továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös hivatal vezetését ellátó
jegyző, vagy az aljegyző minden hét szerdai napján 9-16 h-ig a hunyai, minden héten
csütörtökön 9-12 h-ig a csárdaszállási kirendeltségen köteles tartózkodni.” szövegrésze helyében a „A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog gyakorlói megállapodnak abban, hogy a községekben az igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete,
továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös hivatal vezetését ellátó jegyző, aljegyző
vagy a jegyző megbízottja minden hét szerdai napján 9-12 h-ig a hunyai, minden héten csütörtökön 9-12 h-ig a csárdaszállási kirendeltségen köteles tartózkodni.” szöveg
lép.
4) A megállapodás 5.) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„A felek megállapodnak, hogy a közös hivatalban a kötelezően alkalmazandó Önkormányzati ASP és egyéb állami informatikai rendszereken túl a következő szoftverek
kerülnek közös alkalmazásra, a kistérségi informatikai hálózat igénybevételével: Testületi üléseket előkészítő rendszer (EDtR), Szociális támogatások rendszere
(WinSZOC), jogi adatbázis és saját jogi adatbázis készítés (Jogtár), személyzeti munkát
támogató rendszerek (szabadság igénylés és nyilvántartás), felhőalapú adattárolás és
munkacsoportos tevékenység támogatás (Office 365).”
5) A megállapodás 4.) pontjának „Vállalják továbbá, hogy a közös hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, alapító okiratát, SZMSZ-t
a közös hivatalt érintő fejlesztéseket a képviselő-testületek együttes ülés keretében
vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az önkormányzatok külön-külön
szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni,
amennyiben megfelel a Mötv. döntéshozatalra vonatkozó szabályainak. Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal.” szövegrésze helyébe a
„A felek megállapodnak, hogy a közös hivatalt érintő alapvető kérdésekben (hivatal
költségvetése, beszámolója, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, alapító okirat,
SZMSZ) és a közös hivatalt érintő fejlesztésekben, a képviselő-testületek döntése csak
akkor válik hatályossá, ha az azonos kérdésben lakosságarányos többségi döntés születik.” szöveg lép.
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6) A Megállapodás egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti az változatlanul hatályban marad.
7) A jelen megállapodás a képviselő-testületek általi elfogadásával válik érvényessé,
és hatályossá.
Gyomaendrőd, 2019. ………………….hó …….nap
Nagy Zsolt Sándorné
Csárdaszállás Község
polgármestere

Hegedüs Roland
Hunya Község
polgármestere

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város
polgármestere

Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet
módosítását.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet módosításához minősített többségű
szavazat szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.
§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége teljesítése céljából, az Alaptörvény 32. cikk
331. oldal

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (6) A Képviselő-testületet a 2019. október 13. napján tartott önkormányzati
választásokat követően 4 fő egyéni listán képviselő, továbbá a lakosság által
közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 5.”
2. § Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (2) A polgármester az önkormányzat képviselete során, illetve saját hatáskörében
eljárva a hivatalos levelezésére állami címerrel, protokolláris levelezésre a község címerével ellátott bélyegzőket használ. A bélyegzők „Hunya Község” valamint az „Önkormányzata” és „Polgármestere” feliratokat tartalmazzák. A protokolláris iratokon,
okleveleken használható az önkormányzat pecsétjét szimbolizáló szárazbélyegző lenyomat is.
3. § Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (2) A képviselő-testület vagy helyi népszavazás dönt az önként vállalt feladatok
köréről, a feladat ellátásának időtartamáról és a feladat megoldásának formájáról.”
4. § Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (3) Nem kötelező és más szerv hatáskörébe nem tartozó feladat felvállalásáról
legkésőbb a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor dönthet a Képviselőtestület. Évközben a folyó költségvetésre is hatással bíró feladat ellátása önkéntesen
csak indokolt esetben vállalható fel a forrás egyidejű megjelölésével.”
5. § Az Ör. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (7) A nem képviselő bizottsági tag a megválasztásától számított 30 napon belül,
majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül az
önkormányzati képviselőre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot köteles
tenni.”
6. § Az Ör. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső
ellenőrzési feladatait külső szolgáltató útján látja el.
7. § Az Ör. 42. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeket szabályozó jogszabály alapján
vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.”
8. § Az Ör. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § (1) A 42. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti ügyintézőjének kell átadnia.”
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
11. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
12. § (1) Az Ör. 12. § (8) bekezdésében a „bizottság tervezett időpontját” szövegrész
helyébe a „bizottsági ülés tervezett időpontját” szöveg lép.
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(2) Az Ör. 40. § (1) bekezdésben az „Az éves beszámoló felülvizsgálata során az
önkormányzat:” szövegrész helyébe az „Az éves beszámoló keretei között az
önkormányzat:” szöveg lép.
(3) Az Ör. 41. § (3) bekezdésében az „októberi” szövegrész helyébe a „novemberi”
szöveg lép.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) az Ör. 11. § (8) bekezdésében a „A bizottság elnöke a bizottság rendes ülést
megelőző 10. és 8. nap közötti időpontra hívja össze.” szövegrésze,
b) az Ör. 13. § (3) bekezdés b) pontja,
c) az Ör. 22. § (1) bekezdése,
d) az Ör. 29. § (4a) bekezdése,
e) az Ör. 31. § (3) bekezdése,
f) az Ör. 35. §-a,
g) az Ör. 40. § (1) bekezdés d) pontja,
h) az Ör. 40. § (2)-(4) bekezdése,
i) az Ör. 40. § (5) bekezdésének a „A költségvetési szerveket számszaki beszámolójuk
és szakmai működésük elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti.”
szövegrésze,
j) az Ör. 4. melléklete.
1. melléklet az 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
[5. melléklet a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez]
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről
Jegyző,
Aljegyző,
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló
2. melléklet az 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
[6. melléklet a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez]
Hunya Község Önkormányzat közfeladatai kormányzati funkció szerinti
besorolása
a) alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
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b) Hunya Község Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
A
B
1
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3
013320
Köztemető-fenntartás és - működtetés
4
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
5
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
6
041232
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
7
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
8
041236
Országos közfoglalkoztatási program
9
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
10
045120
Út, autópálya építése
11
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
12
047410
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
13
051030
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
14
062020
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
15
063020
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
16
064010
Közvilágítás
17
066010
Zöldterület-kezelés
18
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
19
072111
Háziorvosi alapellátás
20
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
21
072311
Fogorvosi alapellátás
22
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
23
081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
24
082044
Könyvtári szolgáltatások
25
082092
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
26
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
27
092120
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
28
102031
Idősek nappali ellátása
29
102032
Demens betegek nappali ellátása
30
104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
31
104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
32
104043
Család és gyermekjóléti központ
33
107051
Szociális étkeztetés szociális konyhán
34
107080
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
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3. melléklet az 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
[7. melléklet a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez]
A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei
1. lakossági folyószámlával nem rendelkező munkavállalók és ellátottak szociális juttatásának kifizetése,
2. igazgatás-szolgáltatási díjak,
3. vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
4. egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő
azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.
3. Napirendi pont
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet
megalkotását.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazat szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

11/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
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1. § (1) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a belügyminiszter települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatására szóló pályázat keretén belül megállapított támogatási keretből kérelemre szociális célú tüzelőanyag formájában természetbeni
támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt.
(2) A támogatásban részesülő személytől ellenszolgáltatást nem kérhető.
(3) A háztartásonként megállapítható támogatás mértéke legfeljebb 6 q barnakőszén.
2. § (1) Támogatásban részesíthető a Hunya településen állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Hunya településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a 80.000,-Ft-ot, egyedül élők esetén a 90.000,-Ft-ot.
(2) A támogatást igénylők közül előnyben kell részesíteni
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (továbbiakban. Szt.) szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) a települési támogatásra jogosult kérelmezőket,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.
(3) Támogatás ugyanazon háztartásra csak egy jogosultnak állapítható meg.
3. § (1) A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be 2019. november 29. napjától 2019. december 12. napjáig.
(2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.
(3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett
hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól.
(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat,
nyilatkozatokat, a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolását,
orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást
folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell
benyújtani.
(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló
meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
4. § (1) Ez a rendelet 2019. november 29-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet.
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4. Napirendi pont
Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
132/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
2019. évi költségvetésének 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy a költségvetési bevételek összesen sor,
be lett tervezve 93 millió forint, a módosított 196 millió, és a teljesítés 239 millió forint, miből adódik ez?
Takács Gabriella (pénzügyi ügyintéző) Elmondta, hogy ezek mind pályázati források,
amik a novemberi koncepciókészítés és a februári rendelet elfogadás után érkezik.
EFOP, Magyar Falu Program. A mostani decemberi rendeletmódosítással be lesz építve. Azok a plusz bevételek amik a tervezethez képest jönnek, a plusz adóbevétel is
ebben van.
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Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy az iparűzési adóbevételnél, ennyire
lehet számolni?
Takács Gabriella (pénzügyi ügyintéző) Elmondta, hogy az adó osztályvezető azt
mondta, hogy az október 31-én már megérkezett adóbevétel, valószínűleg megmarad teljesítési adatnak. Az összeg, ami az utolsó két hónapban érkezik meg az a rendezésre valószínű elég, előre nem tudni mennyit kérnek vissza az adózók. Ez a decemberi feltöltéskor fog kiderülni, hogy sikerül a vállalkozóknak az év.
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy mikor derül ki, hogy a feltöltött
összeg helyes?
Takács Gabriella (pénzügyi ügyintéző) Elmondta, hogy a májusi bevallás során. A
feltöltési kötelezettségét elkészítik, akkor 10 nap eltéréssel meg tudják határozni a
bevételeket. Az adózással kapcsolatban az adó osztályvezetőt kérdezzék, ő tud pontosan nyilatkozni.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
133/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
2019. évi költségvetésének 1-10. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
A 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása (I. forduló)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

338. oldal

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
134/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2020.
évi illetményalap önkormányzati rendeletben való megállapításával
54.000,- Ft összegben. A Képviselő-testület hozzájárulását adja a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához az alábbi normaszöveggel:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./….. (….) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 54.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 2021. január 1. napján
Határidő: azonnal
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7. Napirendi pont
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges forrás
megelőlegezése és kijelölése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy akkor ezt a forrást senki sem kapta
meg?
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy nem.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy most zárulnak a projectek, november 30. napja a határidő a pénzügyi elszámolásra.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
135/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
„Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” projekt megvalósításához szükséges 2 670 083 Ft
megelőlegezéséhez, a támogatás megérkezéséig, melynek forrásaként az iparűzési többlet adóbevételt jelöli ki. A fennmaradó
5 445 520 Ft forrásaként a háziorvosi kormányzati funkción megjelenő maradványt jelöli ki azzal a feltétellel, hogy ezen összeget a következő költségvetési évben vissza kell pótolni a háziorvosi kasszába. A
visszapótlás forrása a Támogató hatóság által leutalt VP-6-7.2.17.4.1.2-16 kódszámú, „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút
mechanikai stabilizációjának felújítása” című projekt 5%-os támogatási összege, ennek hiányában az Önkormányzatnak saját bevételei
terhére szükséges a háziorvosi kasszából megelőlegezett forrást viszszapótolni. Mindezt már a 2020. évi költségvetési rendelet tervezet
összeállításánál figyelembe kell venni.
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Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
136/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján
2020. évre az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Hunya Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések:
Ellenőrzési
feladat

Ellenőri- Azonosított Ellenőrzés célja
zendő
kockázati
időszak tényezők

Várható Ellen- Ellenőrzés
időtar- őrzési módszere,
tama kapaci- típusa
tás
meghat.
A költségve- 2019.01.0 Nem a pá- Az önkormányza- február 1 revi- Szabályszerűtésből cél
1-től
lyázatban ti támogatás felzori
ségi-, rendjelleggel
2019.12.3 megjelölt használása haténap
szerellenőrzés
nyújtott tá- 1-ig
célra fordí- konyan, gazdasá(célellenőrzés)
mogatások
tották a tá- gosan és szabályrendeltetés
mogatást szerűen történjen
szerinti fel341. oldal

használásának ellenőrzése
Hunya Község Önkormányzatánál
Adóbevételek 2016.01.0 Bevételki- A helyi adó kiveté- április 5 revialakulásának 1esés a nem sének, behajtásázori
vizsgálata, a 2019.12.3 megfelelő- nak szabályszerűnap
helyi adó és 1-ig
en tett in- ségének, hatéegyéb kintlétézkedések konyságának elvőségek elmiatt, illetve lenőrzése. Az önlenőrzése
likviditási kormányzat stabil
finanszíro- működésének bizzási prob- tosítása, helyi adólémák. Kö- bevételből tartazös műkö- lékképzési lehetődésből
ség vizsgálata előadódó nem re nem tervezhető
megfelelő váratlan esemémunkaszer- nyek biztosításávezés.
hoz. Munkaszervezés áttekintése.

Szabályszerűségi-, Pénzügyi-, Rendszerellenőrzés
(átfogó ellenőrzés)

Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázat eredménytelenné nyilvánítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Hunya Község Képviselő-testülete
137/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunya Község
Önkormányzata által meghirdetett 2020. évi Bursa Hungarica „A” és
„B” típusú ösztöndíj pályázatait eredménytelennek nyilvánítja, mivel
határidőre pályázat nem érkezett.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Szent László Király Plébánia támogatási kérelme
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
138/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László
Király Plébánia részére 50.000 Ft, azaz ötvenezer Ft összegű támogatást nyújt, melyet Hunya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. mellékletének
187. soráról az 5. melléklet 106. sorába átcsoportosított maradványból biztosít.
Határidő: azonnal
11. Napirendi pont
Képviselő személy delegálás a DAREH társulásba
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
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Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
139/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DélkeletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Hegedüs Roland polgármestert, akadályoztatása esetén Kiszely Imre alpolgármestert delegálja.
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
A Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása, beszámoló a szabadságának alakulásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Személyes érintettsége miatt kérte kizárását a döntéshozatali eljárásból.
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat? Hozzászólás nem
volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. Felhívta a figyelmet,
hogy a döntéshez minősített többségű szavazat szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Hunya Község Képviselő-testülete
140/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Roland polgármestert kizárja a Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása, beszámoló a szabadságának alakulásáról napirendi
pont döntéshozatali eljárásából.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a szabadságolási ütemtervvel kapcsolatos döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal (Hegedüs Roland polgármester
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
141/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Roland polgármester 2019. október 14.-december 31. időszakra vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:
Hónap Tervezett napok (tól-ig)
November 2019.11.04.-2019.11.04.
November 2019.11.12.-2019.11.12.
December 2019.12.07.-2019.12.07.
December 2019.12.14.-2019.12.14.
December 2019.12.20.-2019.12.20.
December 2019.12.23.-2019.12.23.
December 2019.12.30.-2019.12.31.

Napok
1
1
1
1
1
1
2
8

Összesen:
Határidő: azonnal

Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a beszámolóval kapcsolatos döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal (Hegedüs Roland polgármester
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
142/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hegedüs Roland polgármester szabadságáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
13. Napirendi pont
Bejelentések
Szóbeli előterjesztés
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése,
észrevétele, kérdése?
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy vége lett egy önkormányzati ciklusnak,
most új ciklust kezdtek. A soron következő decemberi ülésre kéri, hogy a polgármester készítsen egy összegzőt, beszámolót a négy évről, arról, hogy mi történt, mi változott a faluba a négy év alatt.
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy a két pályázat jövő évben indul?
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy igen. Téli időszak következik, ezek
vannak külső munkálatok
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy közbeszereztetés lesz?
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy nem. Nem éri el az összeghatárt.
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy ennyivel hamarabb megérkezett a
támogatás?
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy úgy ahogy a TOP-os pályázatoknál
volt, elbírálták a pályázatot, utána ki is utalták az összeget. Januárra bekérjük az árajánlatokat, mire elindul a szezon, a kivitelezést el lehessen kezdeni.
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy látta, hogy a temetőnél, a csatornánál szakaszosan vágták a közfoglalkoztatottak a füvet, mi ennek az oka?
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ő kérte, hogy a csatorna alját vágják
először.
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Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy fontos az a csatorna, mert ha belvíz
van, ott folyik el.
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy a Gyulai Vízügy elvégzi a csatornatisztítást?
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy egyeztetett Igazgató Asszonnyal
ezzel kapcsolatban.
Csapadékszegény időszak volt, most 1-1,5 méterrel lejjebb van a vízszint, mint szokott. Nagy mennyiségű csapadék kell, hogy probléma legyen.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése, észrevétele, kérdése? Hozzászólás
nem volt. Egyéb napirendi pont hiányában az ülést bezárta.
K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Szopkó Rudolfné
hitelesítő
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