
n.vL.::ic:u ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 

Készült Hunya Község Képviselő-testülete 201 június 14-i soron kívüli üléséről 
Gyomaendrőd Városháza üléstermében. 

Megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerint: 

Megjelent 
képviselők: 

Meghívottak: 

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, 
Kovács Sándor önkormányzati képviselő 

Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről: 
Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén, Betkó József, 
Béres János, Farkas Zoltánné, Nagyné Perjési Anikó, Papp István, 
Poharelec László, Vasas György Péter és Véháné Szedlák Ildikó 
képviselők 

Jegyzőkönyvvezető: Hanyecz Adrienn 

Ülés időtartama: 16:00-16:20 

Hegedüs Roland (Polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt, 

aljegyző urat és minden megjelentet a Képviselő-testület mai nap 16 órára 

összehívott ülésén. Elmondta, hogy a közös ülés első napirendi pontjában érintett 

Gyomaendrőd Város képviselő-testülete, így azt ők is külön meg fogják tárgyalni, 

döntenek róla, melyről külön jegyzőkönyv készül. Megállapította, hogy az ülés 

határozatképes az 5 fős testületből jelen van 3 fő. Várkonyi Zsigmondné képviselő 

asszony, valamint Pintér László képviselő úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen 

lenni. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kovács Sándor képviselőt kijelölni. Kérte a 

képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Kovács Sándor képviselőtjelöli ki. 

Határidő: azonnal 

Hegedüs Roland (Polgármester) Javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, 
hogy az ülés napirendjét a kiküldött meghívó szerint fogadják el. Megkérdezte, 
hogy van-e esetleges kérés, más javaslat a napirendeket illetően. 

Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket. 

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 

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

1. 

Hunya Község Képviselő-testülete 
59/2016. (VI. 14.) Hunya Kt. határozata 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Egyesület alapítása a térségi összefogás elősegítése, képzések 
megvalósítása céljából 

2. Bejelentések 

Határidő: azonnal 

Napirendi pont 
Egyesület alapítása a térségi összefogás elősegítése, képzések 
megvalósítása céljából 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz a fV!ötv. 52. § (7) bekezdés f) pontja 
alapján. 

Hegedüs polgármester elmondta, az előterjesztésben felsorolt öt 
önkormányzat Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Dévaványa Város 
Önkormányzata, Köröstarcsa Község Önkormányzata, Hunya Község Önkormányzata, 
és Ecsegfalva Község Önkormányzata - szeretné létrehozni a Körös-Berettyó 
Térségéért Egyesületet. Szerették volna, ha Csárdaszállás Község Önkormányzata is 
tagja lett volna ennek az egyesületnek, de ők nem szeretnének részt venni ebben. Az 
egyesület célja, programja a képzés, oktatásra épülő gyakorlati képzés és 
munkahelyteremtés lenne. Több éven át, több cikluson keresztül megvalósuló 
program elem lehetne. Ami miatt ilyen gyorsan kell döntenünk, az az, hogy az 
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országban több térséget is szeretnének bevonni ebbe a programba, így a belépni 
szándékozó önkormányzatoknak július 1-ig meg kell hozniuk azokat a döntéseket, 
melyek az egyesület bejegyzéséhez illetve a programba való belépéshez 
szükségesek. 

jegyző kiegészítésként elmondta, az előterjesztésben meg lettek 
fogalmazva azok a célkitűzések, hogy miért is jönne létre ez az egyesület. Az 
egyesület székhely települése Gyomaendrőd lenne, Hunya község pedig alapító 
tagként venne részt az egyesület munkájában. 
Az egyesület alapszabály tervezete tartalmazza a lényegi elemeket - a célokat, az 
egyesület felépítését és a tagdijra vonatkozó mértéket. Ennek kapcsán egy 
pontosítást kívánt tenni, miszerint Hunya esetében nem 5.000 Ft/hó, hanem 2.000 
Ft/hó lenne a tagdij mértéke, mivel 2000 fő alatti településről van szó. 
Az alapszabály a továbbiakban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Az egyesület alakuló ülése csütörtökön 11 órakor lesz, ahol a szükséges 
jognyilatkozatok megtételre kerülnek, továbbá az alapszabály elfogadására és a 
tisztségviselők megválasztására is sor fog kerülni. 

Hegedüs Roland polgármester megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, így a döntési javaslatok elfogadására kérte fel 
a képviselőket. Elsőként kérte, hogy szavazzanak arról, hogy alapító tagként belépnek 
a Körös - Berettyó Térségéért Egyesületbe, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek 
tekintik annak Alapszabályát. 

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete 
60/2016. (VI. 14.) Hunya Kt. határozata 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy 
alapító tagként belép a Körös - Berettyó Térségéért Egyesületbe, elfogadja 
és magára nézve kötelezőnek tekinti annak Alapszabályát. 

Határidő: azonnal 

polgármester az egyesület működéséhez biztosítandó 2.000 Ft/hó 
tagdijról kérte a képviselők döntését, melynek forrása a 2015. évi maradvány. 

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesület 

működéséhez 2.000,- Ft/hó tagdijat biztosít a 2015. évi maradvány terhére. 

Határidő: azonnal 

Hegedüs Roland polgármester végezetül arról kérte a képviselők döntését, hogy 
személyét hatalmazzák fel arra, hogy az egyesületben teljes jogkörrel képviselje az 
önkormányzatot, valamennyi dokumentumot aláírjon és jognyilatkozatokat 
megtegyen. 
Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 3 fő. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete 

62/2016. (VI. 14.) Hunya Kt. határozata 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Polgármesterét arra, hogy az Önkormányzatot az Egyesületben teljes 

jogkörrel képviselje, valamint felhatalmazza valamennyi dokumentum 

aláírására, jognyilatkozat megtételére. 

Határidő: azonnal 

2. Napirendi pont 
Bejelentések 

Bejelentés nem hangzott el az ülésen. 

Hegedüs Roland (Polgármester) Egyéb napirendi pont, bejelentés nem lévén 

megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta. 
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jegyzőkönyv hitelesítő 
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