HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
10/2018.

Jegyzőkönyv
Készült Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 27-i
soron következő nyílt üléséről a Községháza üléstermében.
Megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerint:
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal
jelen van:
Meghívottak:

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

Dr. Uhrin Anna jegyző
Balogh Rita a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
ügyintézője, kirendeltség-vezető

Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Ülés időtartama: 13:30-14:00
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Dr. Uhrin
Anna jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes az
5 fős testületből jelen van 4 fő. Várkonyi Zsigmondné képviselő igazoltan van távol.
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Pintér László 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
71/2018. (VI. 27.) Hunya Kt. határozata
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Pintér László képviselőt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött
meghívó szerinti sorrendben fogadják el. Megkérdezte, hogy van-e napirendre
vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt.
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
72/2018. (VI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

az

ülés

1. A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2. Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
3. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.
évi tevékenységéről
4. Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi II.
félévi munkaprogramja
5. Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán
többletforrás igénye
6. Bejelentések
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az előterjesztések előtt olvasható a
beszámoló a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról. Megkérdezte, hogy vane a beszámolóra vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a
képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Hunya Község Képviselő-testülete
73/2018. (VI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolót.
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a

Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a KCR egy olyan nyilvántartás,
amely csak a jogszabályban meghatározott cím adatokat tartalmazza. Egy törvényi
szabályozás lehetővé tette, hogy az egységes címkezelés biztosítása érdekében
megvalósuljon egy olyan központi nyilvántartás, amely a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás címnyilvántartásán és az ingatlan-nyilvántartáson keresztül hiteles
adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások
számára. A KCR-t szabályozó kormányrendelet tartalmazza mindazokat a fontos
szabályokat, amely a központi címregiszterhez, a címkezeléshez és címképzéshez
kapcsolódnak. Egyéb részletszabályok esetében meghagyja az önkormányzatok helyi
szabályozási szabadságát. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének és jelölésének
rendjéről szóló önkormányzati rendelete szabályozza a kialakult számozás után
megosztott ingatlan címképzési szabályait. Ez a szabály azonban nem felel meg a
helyben kialakult több évtizedes gyakorlatnak, így a címképzési eljárásokban sok
címelemet kellene módosítani a polgároknak fölösleges kényelmetlenséget okozva.
Ezért indokolt a jelenlegi szabályozást módosítani és a helyi gyakorlathoz igazítani.
Az új szabály szerint a kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma
nem szűnik meg, hanem az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a
számsor növekedésének irányában kiegészül egy arab számmal a házszám mögé írva,
attól törtvonallal elválasztva. A házszámok sorozatában egy törtvonal nélküli házszám
előrébb van, mint ugyanannak a házszámnak a törtvonalat követően sorszámmal
ellátott alakja.
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolta a rendelet megalkotását.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet módosításához minősített többség
szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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9/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet
a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 14/2013.
(V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.
§ Hunya
Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
a közterületek
elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet
6. § (2) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"[6. § (2)] f) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem
szűnik meg. Az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor
növekedésének irányában kiegészül egy arab számmal a házszám mögé írva, attól
törtvonallal elválasztva. A házszámok sorozatában egy törtvonal nélküli házszám
előrébb van, mint ugyanannak a házszámnak a törtvonalat követően sorszámmal
ellátott alakja."
2. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács munkájának ismertetése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Társulási Tanács az
előterjesztéssel tesz eleget beszámolási kötelezettségének, mely 2017. júniustól 2018.
május végéig eltelt időszakban végzett tevékenységről számol be. A társulás által
ellátott feladatok megvalósulását az általa fenntartott két intézmény elmúlt évben
végzett tevékenységéről készített beszámoló, valamint a 2017. évben folytatott belső
ellenőrzési jelentés összegzése, az előterjesztés mellékletét képezik. A társulás
pénzügyi helyzetét a Társulási Tanács által 2018. április 26-án tárgyalt és elfogadott
2017. évi beszámolójával mutatják be, mely szintén az előterjesztés mellékletét
képezi.
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Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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
74/2018. (VI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács 2017 júniusától 2018. május végéig terjedő
időszakban végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland
(polgármester) Elmondta, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában
előírt feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal
tevékenységéről. A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolta a beszámoló elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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
75/2018. (VI. 27.) Hunya Kt. határozata
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Hunya
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gyomaendrődi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2017.
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

a
évi

Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi II. félévi
munkaprogramja
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a második félévre vonatkozó
ülésprogram az előterjesztésben olvasható, ami egy tervezet. Megkérdezte, hogy vane napirendre vonatkozó kérdés, javaslat.
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolta a II. félévi munkaprogram elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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
76/2018. (VI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselőtestület 2018. évi II. féléves ülésprogramját a következők szerint
határozza meg:
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2018. év II. félévére
(tervezet)
Augusztus 29.
Beszámoló
Hunya
Község
Önkormányzatának
2018.
első
félévi
gazdálkodásának alakulásáról
Hivatali felelős: Balogh Rita kirendeltség vezető, Kocsisné Takács Gabriella
köztisztviselő
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Hunya Község Önkormányzata haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása
Hivatali felelős: Buza Anita köztisztviselő, Csényi István köztisztviselő
Szeptember 26.
A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős: Balogh Rita kirendeltség vezető, Kocsisné
köztisztviselő

Takács

Gabriella

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához
Hivatali felelős: Buza Anita köztisztviselő
Október 24.
Az önkormányzat 2018. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős: Balogh Rita kirendeltség vezető, Kocsisné Takács
köztisztviselő

Gabriella

Hunya Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának véleményezése
Hivatali felelős: Buza Anita köztisztviselő, Weigertné Szilágyi Erika köztisztviselő
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
November 28.
KÖZMEGHALLGATÁS
Döntés illetményalap megállapításáról
Hivatali felelős: dr. Uhrin Anna jegyző
2019. évi belsőellenőrzési terv
Hivatali felelős: Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Buza Anita köztisztviselő
Hunya Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Hivatali felelős: Buza Anita köztisztviselő, Weigertné Szilágyi Erika köztisztviselő
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December 19.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős: Balogh Rita kirendeltség vezető, Kocsisné
köztisztviselő

Takács

Gabriella

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős: Balogh Rita kirendeltség vezető, Kocsisné Takács Gabriella
köztisztviselő
2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős: Balogh Rita kirendeltség vezető, Kocsisné Takács
köztisztviselő
Hunya
Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
munkaprogramja
Hivatali felelős: dr. Uhrin Anna jegyző

2019.

Gabriella
I.

félévi

Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán többletforrás
igénye
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az előterjesztésben olvasható, hogy
a TOP-os pályázatokkal kapcsolatban a Képviselő-testület 68/ 2018. (V. 30.) Kt.
határozata alapján biztosított önerőt a pályázatokhoz. Külön pályázati lehetőségeket
kellene keresni, hogy a többletforrást ne saját erőből kelljen biztosítani.
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) 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
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77/2018. (VI. 27.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.115-BS1-2016-00013 azonosító számú „Szociális étkeztetéshez
kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán” című projekt kivitelezési
munkálatai projekt elem megvalósításához a 68/2018. (V. 30.) Kt.
határozatában saját erőként biztosított többletforrás kiváltása céljából
felkéri a Polgármestert, hogy további pályázati lehetőségek
felkutatásával lehetőség szerint a bruttó 8.491.831-Ft -os
különbözetre pályázati pénzeszközt biztosítson.
Határidő: 2018. 12. 31.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Petényi Roland
6. Napirendi pont
Bejelentések
Szóbeli előterjesztés
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van e valakinek bejelentése,
kérdése, észrevétele.
Kovács Sándor (képviselő) Elmondta, hogy szeretne átadni egy levelet a
Polgármester Úrnak és szeretné, ha ismertetné a Képviselő-testületnek.
Hegedüs Roland (polgármester) Átvette a levelet, majd ismertette az abban
foglaltakat. Elmondta, hogy Kovács Sándor Képviselő Úr 2018. június 27. napján
lemond az önkormányzati képviselői, illetve bizottsági tagsági mandátumáról, családi,
egészségügyi problémák, valamint bizalomvesztés miatt. Az átvett nyilatkozat a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A lemondási szándékot tudomásul veszi.
Dr. Urin Anna (jegyző) Elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 30. § (1) bekezdésének alapján a lemondást a képviselőtestülettel közölni kell.
Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a képviselő a megbízatásról
egyoldalú nyilatkozatával lemond. A lemondást és a megbízatás megszűnésének
időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, így ebben az esetben a lemondás
időpontja: 2018. június 27. napja.
Tájékoztatta a Képviselő urat, hogy a lemondás nem vonható vissza.
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 21. § -a bekezdése értelmében, ha az egyéni listáról megválasztott képviselő
helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
Ha az egyéni listán nincs több jelölt, akkor időközi választást nem kell kiírni, a
mandátum a következő általános választásig betöltetlen marad.
Ha a megválasztott képviselők száma a képviselő-testület működéséhez szükséges
létszám alá csökken, akkor az üres helyre időközi választást kell kitűzni.
Ebben az esetben a képviselő-testület működése továbbra is biztosított, így a
mandátum az általános választásokig betöltetlen marad.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy sajnálja a képviselő döntését.
Megköszönte az eddigi munkáját. További jó egészséget kívánt.
Kovács Sándor (képviselő) Elmondta, hogy nehéz volt eljutni a döntésig. Ezt a
döntést megváltoztatni nem lehet, de nem is akarja. A továbbiakban jó munkát, és
sok sikert kívánt a képviselő-testületnek.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van e valakinek bejelentése,
kérdése, észrevétele.
Hozzászólás nem volt. Megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Pintér László
jegyzőkönyv hitelesítő
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