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HUNYA, RÁKÓCZI ÚT

19.

Megjelentek a mellékeltjelenléti ív szerint:
Megjelent
képviselők:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester,
Kovács
Sándor,
Várkonyi
Zsigmondné,
Pintér
László,
önkormányzati képviselő
Dr. Uhrin Anna jegyző, Kocsisné Takács Gabriella Gyomaendrődi
Közös Hivatal pénzügyi ügyintéző, Feketéné Balogh Rita
pénzügyi ügyintéző

Meghívottak:
Jegyzőkönyvvezető:

Ülés időtartama:

Hanyecz Adrienn
14:00-14:30
(Polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző

asszonyt és a hivatal ügyintézőjét. Megállapította, hogy az ülés határozatképes az 5
fős testületből

jelen van 5 fő.

Jegyzőkönyvvezető:

Hanyecz Adrienn

Jegyzőkönyv hitelesítőnekjavasolta

Kovács Sándor 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:

11
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítésére Kovács Sándor képviselőtjelöli ki.
Hunya

Határidő:

azonnal
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a

(Polgármester) Javasolta, hogy az ülés napirendi pontjait a
kiküldött meghívóhoz képest az alábbi napirendi ponttal egészítsék ki:
5. Bejelentések

Meg
hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg 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 Önkormányzata Képviselő-testülete
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

az

ülés

1. Beszámoló a végrehajtott határozatokról
2. Hunya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének három
negyedéves beszámolója
3. Szoftver beszerzés a konyha működéséhez
4. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata többségi
tulajdonában lévő Gyomaközszolg Kft. hulladékgazdálkodási
tevékenységének Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről és a
Számvevői Jelentés megállapításaira tett intézkedési tervekről
5. Bejelentések
Határidő:

azonnal

1.

a
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 71. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.

(Polgármester)

Elmondta,

Hunya

Község

Önkormányzata

beszámolót készített a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülésen
bejelentések nyomán tett intézkedésekről, valamint a legutóbbi testületi ülés óta tett
intézkedésekről,

amelyek az előterjesztésben szereplő táblázatban részletezésre

kerültek.
(Képviselő)
előterjesztést

Elmondta,

az Ügyrendi

Bizottság

megtárgyalta

az

és javasolta a beszámoló elfogadását.
(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó

kérdés, javaslat.

Hozzászólás

nem volt,

felkérte

a képviselőket

hozzák meg

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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11
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2016. (1.27.);
6/2016.(1.27.); 23/2016.(111.9.); 24/2016.(111.9.); 25/2016.(111.9.); 26/2016.(111.9.);
27 /2016.(111.9.);
32/2016.(111.9.);
33/2016.(111.9.);
42/2016.(IV.27.);
43/2016.(IV.27.);
44/2016.(IV.27.);
52/2016.(V.25);
53/2016.(V.25.);
69/2016.(Vl.29.);
70/2016.(Vl.29.);
72/2016.(Vl.29.);
74/2016.(Vl.29.);
82/2016.(VI 11.24.); 83/2016. (Vll 1.24.); 84/2016. (Vll 1.24.); 88/2016. (IX.21.);
92/2016. (IX.28.) 95/2016. (IX.28.) és a 97 /2016.(IX.28.) Kt. számú
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:

azonnal

Napirendi
Község
költségvetésének három
negyedéves beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 207 7. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs

(Polgármester) Elmondta, Hunya Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. február 16-ai ülésén elfogadta a 2016. évi költségvetését,
melyet a 1/2016. (11.16.) önkormányzati rendeletével határozott meg. Az
előterjesztésben látható Hunya Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetési
bevételeinek előirányzatát az időarányos 75 %-hoz viszonyítva, 99 %-ban realizálta.
Kiadásait 73%-ban, az időarányostól 2 %-kal alacsonyabb szinten teljesítette.
(Képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést

és javasolta a beszámoló elfogadását.
(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó

kérdés, javaslat.

Hozzászólás

nem

volt,

felkérte

a képviselőket

hozzák meg

döntésüket. Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5
fő.

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

H
11
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016.
évi költségvetésének 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidő:

azonnal

a
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2071. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
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(Polgármester) Elmondta, 2016. augusztus 10-én a Békés Megyei
Kormányhivatal

Békéscsabai Járási

Hivatala

Népegészségügyi

ly

1

táplálkozás egészségügyi ellenőrzés történt Hunya

helyszíni közegészségügyi

Község Önkormányzat főzőkonyháján. A jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a
konyha

a nyersanyag

kiszabat

készítéséhez

számítógépes

programmal

nem

rendelkezik, így az erről szóló rendeletben előírt számításoknak maradéktalanul nem
tud eleget tenni. Ennek megfelelően 2016. szeptember 28-án megrendelésre került
az EPER elektronikus, integrált pénzügyi rendszer konyha modul programja, melyet
az élelmezésvezető munkahelyi számítógépén üzembe is helyeztek.
(Képviselő)
előterjesztést

Elmondta,

az Ügyrendi

Bizottság

megtárgyalta

az

és javasolta a beszámoló elfogadását.
(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó

kérdés, javaslat.

felkérte a képviselőket hozzák meg

Hozzászólás nem volt,

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

114/2016. (X. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az EPER
elektronikus, integrált pénzügyi rendszer konyha modul programjának
helyezéséről

üzembe
szükséges

135.330

készült
Ft

tájékoztatót.

összegű

forrást

A
a

szoftver
2015.

beszerzéshez

évi

maradvány

terhére biztosítja.
Határidő:

azonnal

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2071. évi CLXXXIX.
törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
(Polgármester) Elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata
többségi

lévő

tulajdonában

Gyomaközszolg

Kft.

hulladékgazdálkodási

tevékenységének Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről és a Számvevői Jelentés
megállapításaira

tett

intézkedési

megismerhető, megtekinthető

(Képviselő)
előterjesztést

tervekről

szóló

tájékoztató

mellékelten

az előterjesztésben.

Elmondta,

az

Ügyrendi

Bizottság

megtárgyalta

és javasolta az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
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az

(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat.

Hozzászólás
előtt

döntésüket.

nem volt,

felkérte a képviselőket hozzák meg

!lapította, hogy a jelenlévő testületi tagok

ma: 5

egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi hatá

A

1
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és
tudomásul veszi a Gyomaendrőd Város Önkormányzata többségi
lévő
Gyomaközszolg
Kft.
hulladékgazdálkodási
tulajdonában
tevékenységének Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről és a Számvevői
Jelentés megállapításaira tett intézkedési tervekről szóló tájékoztatót.
Határidő:

azonnal

Napirendi
Bejelentések
Hegedüs Roland (Polgármester) beszámolt szabadságának alakulásáról. 2016.
augusztus 25-től-25-ig (1 nap), szeptember 13-tól-14-ig (2 nap), szeptember 26-tól27-ig (2 nap) volt szabadságon.
Kérte,

hogy

a

képviselő-testület

zarJa

ki

a

beszámoló

elfogadásának

döntéshozatalából. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű
szavazatra van szükség. Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi
tagok száma: 5 fő.

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi

határozatot hozta:

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Roland
polgármestert kizárja a polgármester szabadságának alakulásáról szóló
beszámoló döntéshozatalából.
Határidő:

azonnal

polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámolóról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 4
fő. A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal - Hegedüs Roland polgármester
nem szavazott az alábbi határozatot hozta:
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi
Hegedüs
Roland
polgármester
beszámolóját
a szabadságának
alakulásáról, amely alapján 2016.
usztus 25-től-25-ig (1 nap),
szeptember 13-tól-1 ig (2 nap),
ber
ig (2 nap), így S
nap szabadságot töltött le.
Határidő:

azonnal

(alpolgármester) Megkérdezte, hogy a lakástakarékkal egybekötött
szennyvízberuházás milyen ütemben tart.
(polgármester) Válaszolt, hogy szeptember végén több szerződés
lejárt. Az OTP Bank kiküldte a végszámlákat az érintetteknek, melyben a szerződések
lejáratát követően négy hetes időszak áll a lakosok részére, hogy nyilatkozatot
tegyenek a rendelkező részben foglaltak szerint, hogy kifizetésre kerüljön a
megtakarított összeg. A szerződések megkötésekor a lakosok nyilatkozatot tettek,
hogy a lejáratot követően az első számú engedményezett ha megalakul, a Víziközmű
Társulat lesz, a második Hunya Község Önkormányzata. Ha nem alakul meg a
Víziközmű

társulat akkor az önkormányzat részéről a mindenkori polgármesternek

kell aláírnia a hozzájáruló nyilatkozatot, hogy a szerződéses összegek kifizetésre
kerüljenek. Elmondta, a végtelenségig nem szeretné húzni az ügyet a szervezés
lebonyolítására még ezt az évet szánta rá. Több személy szándéknyilatkozatot tett,
hogy egy összegben vállalja a fizetést a kivitelezés megkezdésekor. Korábban
jegyzőnővel

egyeztetett, hogy az önkormányzat kivehet olyan ingatlanokat melyek

nincsenek beépítve. Az üres portákat ne vegyék számításba. Az önkormányzatnak a
későbbiek

folyamán ezt rendezni kell, ebből nyílván kevesebb van. A benyújtott

szándéknyilatkozatok eddigi becsült aránya 56-57 %. Van néhány olyan nyilatkozat,
melyek 2008. évben lettek aláírva, ezekben azt vállalták, amennyiben megvalósul a
szennyvízberuházás vállalja egy összegben a kifizetést, ez durván 7-8

főt

emészt fel.

(alpolgármester) Visszakérdezett, hogy nyolc évvel ezelőtt nyilatkozott
az illető,

hogy rendben, vállalom

a készpénzes fizetést

de, azóta a lakos

életszínvonala, pénzügyi helyzete jelentősen csökkent. Mi a garancia arra, hogy az
illető

majd ki is fizeti egy összegben a vállalt kötelezettséget.
Uegyző)

Hozzászólt, ha megalakul a társulat akkor a kötelezettség

adók módjára behajtható, mint köztartozás.
(alpolgármester) Hozzátette, az adók módjára történő behajtást az
önkormányzatnak előfinanszíroznia kell.
(bizottsági elnök) Megkérdezte, azok az ingatlanok, amelyek ki vannak
véve beépítetlen területként, a bekötési költségét az önkormányzat átvállalná, vagy
pedig ezzel együtt emelkedne a többi lakos költsége.
(polgármester) Válaszolt az önkormányzatnak kell átvállalnia,
azokat az ingatlanokat, amelyek ki vannak véve, ezek ugyan nem tartoznak az
érdekeltségi körbe, de így is átvállalja az önkormányzat a költséget, mert így
nagyobb eséllyel alakul meg a társulat. Bízik benne, hogy 2000
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fő

alatti települések

számára is

remélhetőleg

kiírnak hasonló metodika szerint pályázatot, mely 95 %-os

támogatási intenzitással járna. Ha megtörténik a kiírás, utána lehetne pontosítani, a
kivitelezővel

egyeztetve, aki csatolja árajánlatát, majd

alapján megírjuk a

mogatási igényünket. A fennmaradó összeg szétosztásra kerülhet és a 95 %-os
támogatásnál, nem valószínű, hogy a 250.000 Ft/ fő összegre teljes mértékben
szükségünk lesz. Ahhoz, hogy lépés előnyben legyünk a pályázat elbírálásánál
mindenképpen szükséges volna egy víziközmű társulat létrehozása.
(bizottsági

elnök)

Megkérdezte,

durván

mennyi

ingatlanról

beszélhetünk, amelyeket ki vesz az önkormányzat a költségviselők közül, illetve, ha
van olyan ígérvény, hogy egy összegben kifizeti az illető, itt azok a lakosok jönnek
szóba, akik régebben lenyilatkozták és azok a személyek, akik a közelmúltban tettek
szándéknyilatkozatot, nagyságrendileg 20 főről beszélhetünk. Akkor pillanatnyilag 15
ingatlan bekerülési költségét kellene átvállalnia az önkormányzatnak.
Hegedüs

(polgármester)

Hozzátette, jelen

pillanatban

250.000

Ft-tal

számolunk, mivel az OTP szerződéseknek az állami támogatásokkal együtt számolt
értékét vesszük figyelembe. Elmondta, korábban TOP-os pályázat került kiírásra 2.000
fő alatti települések számára tartályos, gyökérzónás megoldási lehetőséggel 100 %-

os támogatási intenzitással 155 millió forint keretösszeggel. Ha kiírásra kerül a
hagyományos klasszikus megoldás, az önkormányzat beadja a pályázatot.
Kiszely

(alpolgármester) Megkérdezte, a környéken lévő 2.000 fő alatti

települések milyen tendenciát mutatnak.
(polgármester) Válaszolt, hogy a környéken Kamut jár ugyanabban
a

cipőben,

mint Hunya, mivel annak idején közösen indultak el a szennyvízhálózat

megvalósítása ügyében. Elmondta, a nyolc kérdőjeles ingatlant, melynek tulajdonosa
akkor vállalná a kifizetést, ha már

megkezdődött

a kivitelezés, a jelenlegi 56 %-on

megint csak javítana. Ha 60 %-ot meghaladja a szándéknyilatkozatok száma, többen
voltak már nála az ügyben, hogy írja alá a kifizetéshez szükséges nyilatkozatokat. Ha
már 50 % fölött van a részvételi arány, a többség szeretné, ha megvalósulna a
beruházás, így nem gondolja kockáztatni az önerőt.
(bizottsági tag) Közbeszólt, sokan már nagyon számolnak a
kifizetéssel, készpénznek vették az érintettek, hogy ez év december 31. napjáig
hozzájutnak a pénzükhöz.
(bizottsági tag) Hozzátette, nem tartja valószínűnek, hogy
december 31. napjáig írnak ki pályázatot.
(polgármester) Hozzászólt, itt nem a pályázat kiírásáról van most
szó, elsődlegesen a társulat megalakulása a cél.
(bizottsági tag) Megkérdezte, meddig tartjuk vissza az emberek
pénzét.
(polgármester) Válaszolt, sokáig nem húzhatja az ügyet. Az a
lehetőség

is adott, hogy az illető a lejáratot követően nyugodtan fizetheti tovább a

havi dijat, akár 2 évig is.
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(bizottsági tag) Hozzászólt, a lejáratot követően az illető nem kap
semmit a bent tartott összegre.
(po lg á

rl'YIClC"TCI

szerződésre

Hozzászólt, a 2009 előtt kötött

ka

jár az állami támogatás.
(bizottsági tag) Hozzátette, de csak akkor, ha időben

van

fizetve, minden hónap 12-ig esedékes befizetni a havidíjat. Ha egy évet fizet be egy
összegben, arra már nem kap állami támogatást az illető.
Qegyző)
megfelelően

Hozzászólt,

ha

a szerződés

pontjaiban

leírtaknak

kötötték, az abban foglaltaknak megfelelően megígérték, hogy teljesítik

a kifizetést, akkor nem kellene eltérni a szerződéses feltételektől.
(bizottsági tag) Hozzátette, volt egy illető, aki abbahagyta a
lakástakarék kasszafizetést, majd évekkel később utána járt a bent tartott összeget
illetően, a kezelési költség, számlavezetési díjjal számolva, még könnyen mínuszban

lesz a számlája.
Kovács

(bizottsági tag) Megkérdezte, ha az önkormányzat kiveszi a

beépítetlen telkeket, valamint számol azokkal, akik egy összegben fizetik ki a
kivitelezéskor az összeget, ezen kívül hány százalék kell, hogy elérjük a 67%-ot.
Hegedüs Roland (polgármester) Válaszolt, 1 % durván 4 ingatlant foglal magában.
20-25 fővel kell még számolnunk. Ha 5 %-nál nagyobb lesz a hiányosság, akkor nem
halasztjuk a kifizetést. Eddig a szennyvízberuházás tekintetében ezzel a verzióval
próbálkoztunk, a társulat megalakulási folyamatát nem ajánlaná felfüggeszteni.
(bizottsági tag) Megkérdezte, ha megalakul a társulat mennyi
lenne a fenntartási költsége.
(polgármester) Válaszolt, úgy gondolja az elnök személye nem fog
kérni megbízási díjat tevékenységéért. A könyveléssel kapcsolatos számlavezetési díj
költsége merül fel a takarékszövetkezetnél.
(bizottsági tag) Hozzátette, mivel még nincs pályázat, a társulat
indulótőkéjét

a lakástakarékból át tud hozni az önkormányzat. A lakástakarék

számlák közül, akiknek lejárt és fel tudja venni, az a pénz jelentkezne az erre a célra
nyitott bankszámlán.
(polgármester) Hozzászólt, nem csak az, ami lejárt, hanem azok is
melyek nem jártak le, azok is bekerülnének az erre nyitott bankszámlára .
... """""'"" (bizottsági elnök) Megkérdezte, ha év végéig a víziközmű társulat nem
fog megalakulni, a kritikus 20 porta nem jön hozzá, akkor előbb-utóbb aláírja a
polgármester a hozzájáruló nyilatkozatot az önkormányzat részéről,

hogy az

összegek kifizetésre kerüljenek. Ha ezt az összeget felveszi a lakos, utána nem fogja
befizetni a víziközmű társulatnak a havi díjat.
(polgármester) Válaszolt, csak akkor kell befizetni, ha megalakul a
víziközmű társulat. Volt olyan lakos, aki tovább fizeti az OTP lakástakarék számlát és

megkapja a lejáratot követően befizetett összegre is az állami támogatást.
(bizottsági tag) Megkérdezte, aki azt vállalta, hogy 5.000
forintonként befizeti, annak mikor kell elkezdeni.
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Hegedüs Roland (polgármester) Válaszolt, amennyiben megalakult a társulat, addig
nincs hova fizessen a lakos.
Pintér László (bizottsági elnök) Hozzászólt, tegyük fel megalakul a társulat

jövő

év

márciusában 67 %-kal, ebből 60 fő elkezdi fizetni 5.000 Ft-ként, majd 2017 végén
kiírnak szennyvízhálózatról szóló pályázatot, a víziközmű jelentkezik rá, tegyük fel
megnyerte, ezek után 2018-ban elkezdődnek a munkák a faluban, becsövezések,
rákötések.

Az a személy, aki elkezdte jövő év márciusától kezdve fizetni 5.000 Ft-

jával, az illető hogy fogja rendezni a számláját.

Kiszely Imre (alpolgármester) Hozzátette, Pintér

képviselő

úr azt kérdezte, hogy az,

aki az 5.000 Ft-ot fizeti január 1-jétől és 3 év múlva kivitelezésre kerül ki a
szennyvízhálózat, nem gyűlik össze az illetőnek 250.000 Ft-ja, mivel 4 év 2 hónap a
futamidő.

Hegedüs Roland
megvalósítás

(polgármester)

érdekében,

Elmondta

továbbá

tőle

minden

megkérdezte

telhetőt

megkapta-e

megtesz a

a lakosok

közül

mindenki a szemétszállítás számláit.

Kovács Sándor (bizottsági tag) Válaszolt, már be is fizették, a második negyedévre
vonatkozóan.
Hegedüs Roland (polgármester) Hozzátette, egy lakos úgy kapott számlát, hogy egy
összegben kellett volna kifizetnie a háromnegyedévet.
Szopkó Rudolfné (bizottsági tag) Megkérdezte, mikor kapják a többi számlát.
Hegedüs Roland (polgármester) Válaszolt, ezek után folyamatosan küldeni fogják az
esedékes számlákat. Elmondta, nagy valószínűséggel jövő évtől kezdve minden
héten, pénteken lesz szemétszállítás, hozzátette a szolgáltatási díjban ez nem fog
plusz költséget jelenteni a lakosok számára.
Dr. Uhrin Anna Uegyző) Hozzászólt, a fuvarleveleket le kell jelenteni az NHKV Zrt.nek, ez alapján kapja meg a közszolgáltató a pénzt, ha nem tudja igazolni, arra az
időszakra

nem kapja meg a szolgáltatási díjat, emiatt kell ezt nagyon pontosan

betartani.

Hegedüs Roland (Polgármester) Egyéb napirendi pont, bejelentés nem lévén
megköszönte a jelenlétet és a nyílt ülést bezárta.
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