HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
20/2019

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november
27-i közmeghallgatásán a Művelődési Ház nagytermében.
Megjelent
képviselők:

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

Jegyzőkönyvvezető:

Buza Anita

Ülés időtartama: 16:30-16:50
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Pap-Szabó
Katalin jegyzőt, és a hunyai lakosokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes az
5 fős testületből jelen van 4 fő. Pintér László képviselő igazoltan van távol.
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: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
143/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Szopkó Rudolfné képviselőt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Ismertette a Közmeghallgatás napirendjét:
348. oldal

1. Általános lakossági tájékoztatás

2. Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem
volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
144/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Általános lakossági tájékoztatás
2. Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Általános lakossági tájékoztatás
Szóbeli előterjesztés
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy szociális célú tüzelőanyagra nyert
pályázatot az önkormányzat. 152 q barnakőszén kerül majd kiosztásra. A kérelmek
2019. november 29. napjától 2019. december 12. napjáig nyújthatóak be. Támogatásban részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
80 000 forintot egyedül élők esetén a 90 000 forintot.
A Magyar Falu Program pályázat keretein belül az önkormányzat orvosi eszközök beszerzésére pályázott. A pályázatot pozitívan bírálták el, az eszközök beszerzése folyamatban van, egy részük beszerzése megtörtént, a háziorvosi, valamint a védőnői
szolgálat és a gyermekorvosi szolgálat részére. Előzetes egyeztetésre kerültek a
gyermekorvossal, a háziorvossal, hogy melyek azok az eszközök, bútorok, amikre
szükség van. A fogorvosi eszközök beszerzése van még folyamatban. Van egy alig
használt kezelőegység, amihez kézi kezelőegységek rendelése történt meg, amik
szükségesek a lakosság széles körű kiszolgálásához. Olyan egységekről van szó, ami
biztosítani tudja a röntgenen kívül az összes olyan ellátást, ami a fogorvosi rendelőben alkalmazható. Ez megközelítőleg 3 millió forintos pályázati összegből valósult
meg.

349. oldal

A Művelődési Ház fűtéskorszerűsítésére szintén a Magyar Falu Programon keresztül
nyújtottunk be pályázatot, amit pozitívan bíráltak el. Meg tudjuk valósítani a fűtés
korszerűsítését, a munkálatokat a fűtési időszak vége után kezdenénk. Ebben a pályázatban volt egy lehetőség, hogy napelemes rendszer kerüljön az épületre. Tapasztalatból mondom, hogy beváltak a napelemes rendszerek ami a Községházán, az Ifjúsági Klub épületén és a Konyha épületén is található. A Konyha épületénél a tetőszerkezet túloldalára tervezték a hatékonyság miatt. A Művelődési Háznál az akadálymentesítést kell megvalósítani, valamint egy meleg víz vételére alkalmas mosdó is be lett
tervezve. Régi probléma oldódik meg ezzel.
Szintén a Magyar Falu Program keretében nyújtottunk be óvodafejlesztésre pályázatot. Korábban már lezajlott egy óvodafejlesztés, ami teljesen más pályázatból valósult
meg, amibe a tetőszerkezet cseréje már nem fért bele. Azt a pályázatot a Szeged Csanád Egyházmegye nyújtotta be.
Az önkormányzat által benyújtott pályázaton 23,5 millió forint támogatást nyert az
önkormányzat tetőszerkezet cseréjére, melynek a munkálatai a tavaszi időszakban
kezdődnek majd.
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem
volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
145/2019. (XI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános lakossági tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok
Szóbeli előterjesztés
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése,
kérdése, javaslata.
Makkai Albert (hunyai lakos) Megkérdezte, hogy a régi óvoda épületével mi a terv?
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az a lakás szolgálati lakásként funkcionál, ha bármilyen rendkívüli esemény történik, akkor biztosítani tudjunk egy olyan
helyet, ahol ideiglenesen el lehessen szállásolni embereket.

350. oldal

Makkai Albert (hunyai lakos) Elmondta, hogy a buszpályaudvarnál a busz elég nehezen tud befordulni. A Posta szárazbejárójánál keresték a csatornát, ott nagy gödröt
csináltak, az balesetveszélyes.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy feljegyezte, és meg fogja nézni a
helyszínt.
Makkai Albert (hunyai lakos) Elmondta, hogy van olyan ember, aki a gépkocsi elejével a járdára hajt. Ez gátolja a gyalogosokat a biztonságos közlekedésben. Ezt szóvá
tették az idősek is már.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ez rendőrségi hatáskör. Melyik épületnél fordult elő?
Makkai Albert (hunyai lakos) Elmondta, hogy egy lakóház előtti járdán.
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy a KRESZ szabályait kell betartani, jelezni
kell a közlekedési járőrnek. Erre nincs hatáskörünk, hogy ebben intézkedjünk.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy jelezte a gépjármű tulajdonosnak?
Makkai Albert (hunyai lakos) Elmondta, hogy nem, nekem nincs jogom ehhez, nem
az utcámban van.
Hegedüs Roland (polgármester) Egyéb napirendi pont hiányában megköszönte a
jelenlétet és a közmeghallgatást bezárta.
K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Szopkó Rudolfné
jegyzőkönyv hitelesítő

351. oldal

