
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 
 
16/2018 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 
28-i soron következő nyílt üléséről a Községháza üléstermében. 
 

 
301. oldal 

 

Megjelent  
képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pin-

tér László önkormányzati képviselő,Várkonyi Zsigmondné ön-
kormányzati képviselő 

 
Megyeri László aljegyző 

 
Meghívottak: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László, 

Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők Takács Gabriella 
pénzügyi ügyintéző és Balogh Rita kirendeltségvezető vala-
mennyi napirendhez 
 
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője 
valamennyi napirendhez 

 
Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint 
 
Jegyzőkönyv- 
vezető: Buza Anita 
 
Ülés időtartama: 08:00-08:25  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Megyeri 
László aljegyzőt és a hivatal ügyintézőjét. Megállapította, hogy az ülés határozatképes 
az 4 fős testületből jelen van 4 fő.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Várkonyi Zsigmondné 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: 
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Hunya Község Képviselő-testülete  
116/2018. (XI. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Várkonyi Zsigmondné 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 vo-
natkozó 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  

117/2018. (XI. 28.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napi-
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló ön-
kormányzati rendelet módosítása (II.forduló) 
2. Döntés illetményalap megállapításáról 
3. Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési terve 
4. A hunyai tanköteles gyermekek iskolába szállítása 
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. 
6. Bejelentések 
7. Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata (zárt ülés) 
 
Zárt ülés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (2) bekezdésé-
nek a) pontja alapján. 

 
Határidő: azonnal 
 

1. Napirendi pont 
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása (II.forduló) 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
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Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az októberi ülésen már tárgyaltak 
erről. A törvényességi felügyeleti eljárás során a kormányhivatal részéről szakmai se-
gítségnyújtás keretében javaslat fogalmazódott meg Hunya Község Önkormányzatá-
nak a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendeletének mó-
dosításával kapcsolatban. A rendelet egyes részei nem felelnek meg a Kúria Önkor-
mányzati Tanácsának határozatában foglaltaknak. A rendeletmódosítás ezért szüksé-
ges. 
  
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet módo-
sítását a következő kiegészítéssel: 23/F. § (2) bekezdésének normaszövege: A köz-
igazgatási bírságot a magatartás elkövetője a határozat jogerőre emelkedésétől szá-
mított 30 napon belül, helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül 
köteles az Önkormányzatnak megfizetni. 
 
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 megalkotásához minősített többsé-
gű szavazat szükséges. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

14/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 

a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 
8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, 
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Hunya Község Önkormányzatának a közterületek használatának rendjéről és köz-
tisztaságról szóló 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) a kö-
vetkező alcímmel egészül ki: 
„3.a Az engedély nélküli közterület használat jogkövetkezményei 
 
23/A. § Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve 
azt meghaladó mértékben használja, köteles a hatóság felhívására a jogellenes közte-
rület-használatot haladéktalanul megszüntetni, és az eredeti állapotot helyreállítani. 
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23/B. § Aki a közterület használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy meg-
kerüli, és a cselekmény súlyosabb jogszabályi elbírálás alá nem esik, ez ellen közigaz-
gatási hatósági eljárást kell lefolytatni. 
23/C. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a Gyomaendrődi Közös Ön-
kormányzati Hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági 
eljárást hivatalból kell lefolytatni. 
23/D. § A rendelet alapján a közterület-használat szabályait sértő magatartás elköve-
tése miatt induló eljárás lefolytatására a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a 
jegyzőre ruházza át. 
23/E. § (1) A közterület-használat szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben a 
közigazgatási hatósági eljárás: 
a) valamely cselekményben megnyilvánuló magatartás esetén a cselekmény elköveté-
sétől számított 30 napon belül, 
b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló 
határidő lejártától számított 60 napon belül, 
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes 
állapot észleléstől számított 60 napon belül indítható meg. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők elteltét követően a közterület-
használat szabályait sértő magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható. 
23/F. § (1) Aki az e rendeletben meghatározott közterület-használat szabályainak be-
tartását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a 
közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 
(2) A közigazgatási bírságot a magatartás elkövetője a határozat jogerőre emelkedé-
sétől számított 30 napon belül, helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon 
belül köteles az Önkormányzatnak megfizetni. 
23/G. § Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a 
bírságot annak vezetőjével szemben kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló ada-
tok alapján a közösségi együttélést sértő magatartást egyértelműen azonosíthatóan 
más személy követte el. 
23/H. § A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni  
a) a közterület-használat alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság 
mértékét, és 
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság 
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak.” 
2. § Az ÖR. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.” 
3. § Az ÖR. 14. § „Közterület-haszálatra bérleti szerződést kell kötni.” mondat helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
„14. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:” 
4. § Az ÖR. 16. § „Nem köthető bérleti szerződés, ha a használat” mondat helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„16. § Nem adható közterület-használati engedély, ha a használat:” 
5. § Az ÖR. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„19. § (2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési 
munkákkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében a kivitelezőnek vagy 
az építtetőnek kell az engedélyt beszerezni.” 
6. § Az ÖR. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„19. § (3) Az Önkormányzat és intézményei beruházásaihoz a kivitelezőnek kell az en-
gedélyt beszerezni, de a közterület-használati díj fizetése alól mentesül.” 
7. § Az ÖR. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„20. § (3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben használó köteles a terület használatára 
engedélyt beszerezni az önkormányzattól.” 
8. § ÖR. 1. § „bérleti szerződés” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg lép. 
9. § Az ÖR. 19. § (4) bekezdés „szerződés” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg 
lép. 
10. § Az ÖR. 22. §-a„szerződés csak fél éves tartamára köthető” szövegrész helyébe az 
„engedély csak fél éves tartamára adható” szövegrész lép. 
11. § Az ÖR. 23. (1) bekezdése „szerződésben” szövegrész helyébe az „engedélyben” 
szöveg lép. 
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő 
napon hatályát veszti. 
 

Határidő: azonnal 
 

2. Napirendi pont 
Döntés illetményalap megállapításáról 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van e valakinek kiegészítése, 
hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Megyeri László (aljegyző) Elmondta, hogy várható, hogy emelik a garantált bérmini-
mum összegét ezért lehetséges, hogy a közeljövőben újra foglalkoznia kell a képvise-
lő-testületnek a bérezés kérdésével. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy részt vett egy konferencián, ahol  az 
önkormányzati helyettes államtitkár is tartott egy beszámolót. Előirányozták, hogy 
sávosan szeretnék támogatni az önkormányzatokat a köztisztviselői bérekkel kapcso-
latban, adóerő-képességet vizsgálva. 38 500 forint a határ a támogatásban. Települé-
sünkön az adóerő- képesség az 44 580 ft körül van, ami azt jelenti, hogyha végleges 
döntés születik, akkor sajnos ebből a támogatásból kimaradunk. Folyamatos növekvő 
tendenciát mutat az adóbevétel, a lakosságszám csökken.    
 
Megyeri László (aljegyző) Elmondta, hogy az anyagiakon túl nagy problémát okoz , 
hogy nincs köztisztviselői munkavállaló. Valamikor ez egy olyan hivatás volt, ami biz-
tos egzisztenciát nyújtott. A kormánytisztviselői bérekhez képest a köztisztviselői bér 
sokkal alacsonyabb. Gyomaendrődön informatikus munkakörben állást hirdettek, 
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gondban vannak, mert a munkavállalók inkább a versenyszférát választják a bérezés 
miatt. Ha az állam 38 500 forint helyett például 60 000 forintot határozna meg illet-
ményalapnak, akkor az önkormányzatoknál maradna egy bizonyos összeg. A lakos-
ságszám csökkenése olyan értelemben lényeges, hogy a köztisztviselői létszámnor-
matívát ez alapján határozzák meg, ezt a bért az állam finanszírozza, a további költ-
ség az önkormányzatot terheli. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a lakosságszám csökken, így maga-
sabb az adóerő képesség, de az önkormányzat terhe nem csökken. 
 
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. 
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  

118/2018. (XI. 28.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
2019. évi illetményalap önkormányzati rendeletben való megállapítá-
sával 50.000,- Ft összegben. A Képviselő-testület egyetért a közszol-
gálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásával, az alábbi normaszöveggel: 

 
„a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 

 (tervezet) 
  
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásá-
val a következőket rendeli el: 
  
1. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illet-
ményalapját 2019. évben 50.000.- Ft-ban állapítja meg. 
  
2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
  
(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszíti. 
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Gyomaendrőd, 2018. november ….. 
 
 

Toldi Balázs dr. Uhrin Anna 
polgármester jegyző 

  
 
A rendelet kihirdetésre került: 2018. december ..... 
 
 

  dr. Uhrin Anna 
  jegyző” 

 
 
Határidő: 2018. 12. 20.  
Felelős: Hegedüs Roland 
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna 
  

3. Napirendi pont 
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési terve 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az ellenőrzési terv a határozati ja-
vaslatban látható. 
 
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. 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  
119/2018. (XI. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § va-
lamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső el-
lenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az 
alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:  
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Hunya Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések 

 
 
 

  
Ellenőrzési fel-
adat 

Ellenőri-
zendő 
időszak 

Azonosított 
kockázati 
tényezők 

Ellenőrzés célja Várható 
időtar-
tama 

Ellenőr-
zési 
kapaci-
tás 
meghat. 

Ellenőrzés 
módszere, tí-
pusa 

A költségve-
tésből cél jel-
leggel nyújtott 
támogatások 
rendeltetés 
szerinti fel-
használásának 
ellenőrzése 
Hunya Község 
Önkormányza-
tánál 

2018.01.0
1-től 
2018.12.3
1-ig 

Nem a pá-
lyázatban 
megjelölt 
célra fordí-
tották a tá-
mogatást 

Az önkormányza-
ti támogatás fel-
használása hatéko-
nyan, gazdaságosan 
és szabályszerűen 
történjen 

február 1 revi-
zori nap 

Szabályszerű-
ségi-, rend-
szerellenőrzés 
(célellenőrzés) 

A 2018. évi 
beszámoló 
átfogó vizsgá-
lata, 
mérlegalátáma
sztás 

2018.01.0
1-
2018.12.3
1-ig 

Jogszabályok 
be nem tar-
tása, félreér-
telmezése, 
alátámasztó 
dokumen-
tumok hiá-
nya 

Az önkormányzat 
gazdálkodásának 
áttekintése, analitika 
főkönyv egyezősé-
gének biztosítása, 
dokumentáltság, 
szerződések ellen-
őrzése 

április 5 revi-
zori nap 

Szabályszerű-
ségi-, Pénz-
ügyi-, Rend-
szerellenőrzés 
(átfogó ellen-
őrzés) 

 
Határidő: azonnal 

 
4. Napirendi pont 

A hunyai tanköteles gyermekek iskolába szállítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az Önkormányzat a hunyai általá-
nos iskolás gyermekek iskolába szállítását a Mobilbusz Közlekedési Kft.-vel valósította 
meg. A szállítási költségek emelkedése a szolgáltatás felülvizsgálatát igényelte. A be-
szerzési szabályzat alapján az önkormányzat 3 szolgáltatótól kért árajánlatot, melyek 
az előterjesztésben olvashatóak. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az árajánlatoknál kettő ugyanannyi majd-
nem, egy pedig jelentősen alacsonyabb. 



 

 
309. oldal 

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy nem tudja, mi alapján számolnak. 
Lehetséges, hogy valahol több munkabért fizetnek, ezt több minden befolyásolja. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy a távolabbi székhellyel rendelkezőek 
valószínűleg magasabb árajánlatokat adnak. 
 
Megyeri László (aljegyző) Elmondta, hogy a kormányzat tervezi néhány éven belül, 
hogy iskolabusz hálózatot épít ki. 200 járművet vásárolt a Volán, bár ez most nem 
megoldás a településnek. Mivel takarékossági okok miatt helyben nem lehet iskola, 
ezért a szállításra ez jó megoldás lehetne. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a konferencián szó volt erről is, a 
jövő évtől induló Magyar Falvak Programról, amiről még a tárgyalások folynak. Elég 
sok lehetőség nyílik meg az ötezer lélekszám alatti kistelepülések számára. Ebben a 
programban volt szó az iskolabusz hálózat kiépítéséről, szolgálati lakás, temető, rava-
talozó, utak, járdák felújításáról is, melyek 100 %-os támogatásúak lesznek. Bízik ben-
ne, hogy valahogyan megoldást találnak a diákok iskolába szállításával kapcsolatos 
problémára. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szüksé-
ges 944 372 forint pontosan feltüntetésre kerüljön a határozatban. 
 
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  
120/2018. (XI. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 5. 
napjától 2018. december 31. napjáig vállalkozási szerződést köt a 
Mobilbusz Közlekedési Kft-vel és felhatalmazza Hegedüs Roland pol-
gármestert a szerződés aláírására. A szolgáltatás teljesítéséhez szük-
séges 944 372 Ft-ot a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.19.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletének 278. során megtervezett 
Működési célú tartalék terhére biztosítani. 
 
Határidő: azonnal 
 

5. Napirendi pont 



 

 
310. oldal 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az  2018. október 24-én tartott ülé-
sén került sor a HEP dokumentum egyeztetésére és véleményezésére, mely véglege-
sítve lett és az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ezekből az adatokból is az látszik, 
hogy adóerő-képesség növekedni fog. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az iparűzési adó mértéke csábító 
lehet a vállalkozások számára. 
 
Megyeri László (aljegyző) Elmondta, hogy nagyobb városokban nem ritka a 2 %-os 
mérték. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta a lakosságszámmal kapcsolatban, hogy a 
lakosságból hozzávetőlegesen tíz fő biztos van, aki be van jelentkezve, de még nem 
költözött ide. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a  Képviselő-testület a  Hunya Község 
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. dokumentum szerint álla-
pítsa meg a Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 
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  
121/2018. (XI. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Hunya Község 
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. doku-
mentum szerint állapítja meg a Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

 
Hátáridő: azonnal  

 
6. Napirendi pont 

Bejelentések 
Szóbeli előterjesztés 



 

 
311. oldal 

 
 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése, 
kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem volt. Megköszönte a jelenlétet a nyílt ülést be-
zárta, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

Hegedüs Roland 
polgármester 

 Megyeri László 
aljegyző 

   
 
 
 

 Várkonyi Zsigmondné 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


