HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
18/2018

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november
29-i közmeghallgatásán a Művelődési Ház nagytermében.
Megjelent
képviselők:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pintér László önkormányzati képviselő
Dr. Uhrin Anna jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Buza Anita

Ülés időtartama: 16:30-17:15
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Dr. Uhrin
Anna jegyzőt, és a hunyai lakosokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes a 4
fős testületből jelen van 3 fő. Várkonyi Zsigmondné képviselő igazoltan van távol.
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kiszely Imre alpolgármestert kijelölni. Kérte a
képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
124/2018. (XI. 29) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Kiszely Imre képviselőt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (Polgármester) Ismertette a Közmeghallgatás napirendjét:
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1. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásáról és fejlesztési programjáról
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: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
125/2018. (XI. 29) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásáról és fejlesztési programjáról
2. Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásáról és fejlesztési programjáról
Szóbeli előterjesztés
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy több fejlesztés volt az idei évben,
Ifjúsági Klub épületének, Idősek Klub - Egészségház épületének, illetve a Községháza
épületének energetikai korszerűsítése, melyet hivatalosan szeptember 7. napján át is
adtak. Fűtéskorszerűsítés, az épületek szigetelése illetve napelemek felszerelése történt meg. A Konyha épületén energetikai korszerűsítés, napelemek felhelyezése, nyílászáró csere, illetve gépek berendezések cseréje történt meg. A konyhai főzés kicsit
később kezdődött a tervezetnél, november 5. napjától újra működik a konyha. Az
óvoda épületének korszerűsítése is zajlik, 98 %-os a kivitelezés állapota. Ennek a felújításnak a koordinátora az egyház volt, az önkormányzattal konzorciumban adták be
a pályázatot. Az épület szigetelése, nyílászáró csere, kazáncsere, tornaszoba létesítése, illetve pár eszköz beszerzése volt a projectben. Hamarosan az óvodások visszatérhetnek megszokott környezetükbe. Ezek 100 %- os támogatású pályázatok voltak,
de több helyen nehézséget okozott, hogy a tervezés 2016-ban történt a kivitelezés
két évvel később, így a mind a munkaerő piacon, mind anyagárakban történő növekedés azt eredményezte, hogy valamennyi önkormányzati forrást is biztosítani kellet
pluszban a pályázatok megvalósításához de ezzel nem veszélyeztették az önkormányzat működését.
A szociális célú tüzelőanyagok kérelmének beadási határideje december 1. napja. Az
idei évben 202 mázsa barnakőszénre pályázott sikeresen az önkormányzat. Ez a tüze283. oldal

lőanyag megérkezett, amit szeretnének még karácsony előtt kiosztani a jogosultak
számára.
2019- ben tervben van a többi önkormányzati épület energetikai korszerűsítése, mint
például a Művelődési Házé is. Saját bőrükön tapasztalhatják, hogy az épületben nincs
túl jó idő, egy szigetelés és fűtéskorszerűsítés szükséges volna. A következő időszakban a Magyar Falvak programban, amit a kormányzat tervez, lehetőség nyílik az orvosi szolgálati lakás felújítására, temető rendezésre, ravatalozó felújítására. A jövő évben
a tervezési időszak lesz, a kivitelezés 2020. évre tehető. Tervben van még egy hőmérős közterületi óra elhelyezése, valamint a játszótér közelében egy homokos pálya
kialakítása, többen jelezték, hogy igény lenne rá. Jövő évben orvosolni szeretnék azt
is, hogy a temetőnél gépjárművel való megfordulás nehézségekbe ütközik. Főként, de
nem csak a fiatalabb korosztálynak, ingyenes szabadtéri wifi elérhetőség, illetve közösségi tér kialakítása van tervben. A közösségi tér kialakításával kapcsolatban az idei
évben olyan pályázatok voltak, amik nem 100 %- os támogatottságúak, ezért az önkormányzat nem indult a pályázaton. A Rákóczi út és a Petőfi utca sarkán egy térfigyelő kamera van, több kamera elhelyezése nagyon fontos lenne a község számára.
Többen keresték meg munkalehetőség miatt, egyeztetett egy alapítvánnyal a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával kapcsolatban. Ezek csak tervek,
konkrétumok nincsenek még, azok a jövő évben várhatóak. Megköszönte a figyelmet
és átadta a szót Dr. Uhrin Anna jegyzőnek.
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Köszöntötte a közmeghallgatáson résztvevőket. A közelmúltban rengeteg híradás jelent meg különböző fórumokon, hogy a kutakat be kell
jelenteni december 31. napjáig, mert aki nem teszi meg azt 300 000 forint vagy azt
meghaladó bírságággal büntetik. Jelenlegi tájékoztatások alapján a Parlament előtt
van egy olyan döntési javaslat, amelyben azt tervezik, hogy ezt a jelenlegi határidőt
2020. december 31. napjáig tervezik meghosszabbítani. A másik probléma, amivel
többen keresték az önkormányzatokat, hogy mi kell a kutak tervezéséhez, bejelentéséhez. A jelenlegi szabályozás, hogy 3000 forint alapilletékkel indul a kutak bejelentésével, fennmaradási engedélyezésével kapcsolatos eljárás. A kérelmet a Gyomaendrődi Közös Hivatalnál lehet benyújtani, vagy Hunya esetében a községháza épületében is benyújtható. Aki az idén kezdeményezi az eljárás lefolytatását, annak kérelmet
kell benyújtania, valamint csatolnia kell a kérelemben is meghatározott mellékleteket.
Az illetéket be kell fizetni, valamint csatolni kell a szükséges műszaki dokumentációt
is. Sajnos ennek a költsége magasabb, ami nagyobb terhet ró a lakosságra. A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján egy új, egyszerűbb eljárásrendet terveznek
kidolgozni a kutak bejelentésével kapcsolatosan. Várható, hogy ez a jogszabály a jövő
év elején megalkotásra kerül és egyszerűsíteni fogja a lakosoknak a kútbejelentéssel
kapcsolatos kötelezettségeit. Elmondta, hogy a kutakat régóta be kell jelenteni, az
állam azt próbálja elérni, hogy többen tegyenek eleget ennek a kötelezettségüknek.
Fontos, hogy ásott vagy fúrt kút esetén (30 és 80 méter mélységig) 500 m3 vízhozamig, a víz lakossági célból történő felhasználása esetén, ivóvízre vagy öntözésre használt kutakat a jegyzőhöz kell bejelenteni. A gazdasági célú kutakat a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell bejelenteni.
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Hangsúlyozta, hogy a hivatal csak a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el. Így a fennmaradási engedély kérelem benyújtásával és a megfelelő műszaki
dokumentáció becsatolásával folytatható le az eljárás. December 31-ig bírság kiszabására nem kerül sor a bejelentéseknél.
Megköszönte a figyelmet és elmondta, hogyha bárkinek kérdése van ezzel kapcsolatban, készséggel válaszol.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a fejlesztések és a tervek arra irányulnak, hogy az ügyfelek szebb környezetben intézzék ügyeiket, illetve az épületekben dolgozók szebb környezetben dolgozhassanak.
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: 3 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
126/2018. (XI. 29.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásáról és fejlesztési programjáról szóló 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.
Lapatinszki Lajosné (hunyai lakos) Megkérdezte, hogy van egy ásott kútja, megörökölte, semmi hasznát nem veszi, mit csináljon vele.
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy nem javasolja, hogy megszűntessék, ahhoz
is engedély kell. Ha elindítja az eljárást, akkor azt a jelenlegi szabályozás szerint kell
lefolytatni. Jelen szabályozás szerint az ásott és fúrt kutakat is be kell jelenteni. Bírságot a létesítőre vagy a kivitelezőre lehet kiszabni. Ásott kutak esetén úgy tudja sokszor a család fogott össze, egy eljárás során valószínűsíthetően már senki sem tudja
azt a kutat régen ki létesítette vagy kivitelezte, főleg, ha az ingatlan tulajdoni helyzete
az évek során többször megváltozott.
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Lapatinszki Lajosné (hunyai lakos) Ezt a kutat is úgy tudja, hogy egy ezermester ásta
huszonöt évvel ezelőtt.
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Az államnak nem az a célja, hogy a lakosságot bírsággal
sújtsa, hanem az, hogy a felszín alatti vizek használata valamilyen szinten ellenőrizhető legyen. Nem javasolja senkinek, hogy betemesse a kutakat, lehet pont ezzel éri el
azt, hogy a felszín alatti vizek szennyeződnek. A hivatal a jelenleg hatályos jogszabályok alapján jár el, a most elmondott szabályokat kell figyelembe venni.
Lapatinszki Lajosné (hunyai lakos) Elmondta, hogy szükség szerint használják a szárazság miatt öntözésre.
Tímár László (hunyai lakos) Megkérdezte, hogy ezelőtt 30-35 éve fúratták a kutakat,
akkor 30-40 évesek voltak. Most 75-80 évesen mit csináljanak, bedúrják vagy jelentsék a kutakat.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy semmiféleképpen se dúrja be.
Tímár László (hunyai lakos) Elmondta, hogy az ásott kút már évtizedek óta meg van
szűntetve, most fúrt kútja van.
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, az állam is foglalkozik a problémával. Aki most
bejön, a most érvényes szabályok szerint kell eljárni. A minisztérium által megküldött
tájékoztatások és jogszabály tervezetek alapján vélhetően az eljárási rendszer a jövőben változni fog.
Lapatinszki Lajosné (hunyai lakos) Elmondta, hogy nézni kellene a víz minőségét is.
Tímár László (hunyai lakos) Elmondta, hogy annak idején száz méterre lementek és
találtak vizet.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az első réteg víz, ami igazán szenynyezett minél mélyebben találnak vizet az annál tisztább.
Lapatinszki Lajosné (hunyai lakos) Elmondta, hogy sokat szennyeződött a kút mióta
kifúrták.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy jelentkezik az a probléma is , hogy
talajba kerül a szennyvíz is. Sajnos olyan dolgok kerülnek a vizekbe, ami miatt használni sem lehet.
Lapatinszki Lajosné (hunyai lakos) Elmondta, hogy minden háznál ott a szennyvízakna.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése.
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Dávid József (hunyai lakos) Megkérdezte, hogy volt arról szó, hogy létesül Kondorosig egy kövesút, abból lesz e valami.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az úttal kapcsolatban volt egy közbeszerzés ami lezajlott, amit sajnos eredménytelenné kellett nyilvánítani. A beérkezett
árajánlatok a kivitelezésre olyan magas összegűek voltak, hogy az önkormányzat sajnos ezt nem tudta volna teljesíteni. Zajlik egy olyan egyeztetés, ami arról szól, hogy
akár műszaki oldalról lehetne csökkenteni az árakat, vagy olyan forrást találni a kormányzat részéről, ami a felmerült plusz költséget fedezné, mert az önkormányzat azt
nem tudná biztosítani. Itt is jelentkezett az a probléma, hogy tervezés óta emelkedtek
a bérek, illetve növekedtek az anyag árak is. A tervek szerint tavasszal indulna a kivitelezés.
Rau Ádámné (hunyai lakos) Elmondta, hogy egyszer kaptak egy ígéretet, hogy a Jókai utcába is megoldást fognak találni.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy aszfaltozásra gondol-e. Továbbra is tervben van, az előirányzatok szerint a Magyar Falvak programban lesz lehetőség
út felújításra.
Rau Ádámné (hunyai lakos) Elmondta, hogy különösen a kődarabok a veszélyesek,
amiket a traktorok kereke kifordít, életveszélyes kerékpárral közlekedni.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy átmeneti megoldás lehet a kisebb
gödröket feltölteni, vagy rendszeresen átvizsgálni az utat és takarítani.
Lapatinszki Lajosné (hunyai lakos) Elmondta, hogy a Jókai út végén megáll a víz, ott
mindig sár van.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy Jókai utca és az Alkotmány út
sarkára gondol-e.
Lapatinszki Lajosné (hunyai lakos) Elmondta, hogy igen. Ott mindig megáll a víz,
vagy háromszor már javították, a probléma újra jelentkezik, legalább vezessék le a
vizet onnan.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy utána fog nézni milyen megoldás
lehet erre, ami hosszabb távon megoldás lehet.
Lapatinszki Lajosné (hunyai lakos) Megkérdezte, hogy az út szélét nem lehetne bevagdosni, hogy lemenjen a víz.
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Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a közfoglalkoztatottak szokták ezt
végezni, van ahol hatékonyabb van ahol kevésbé megoldható. Gréderrel is rendelkezik az önkormányzat.
Lapatinszki Lajosné (hunyai lakos) Elmondta, hogy szerinte nem kell legyalulni az út
szélét.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy megvizsgálja majd a helyzetet.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése.
Hegedüs Roland (polgármester) Egyéb napirendi pont hiányában megköszönte a
jelenlétet és a közmeghallgatást bezárta.
K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Kiszely Imre
jegyzőkönyv hitelesítő
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