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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. szeptember 25-i ülésére 

Tárgy:  A 2019. évi költségvetésről rendelet II. módosítása
Készítette:  Balogh Rita, Takács Gabriella
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbiak indokolják:
·         Képviselő-testületi határozathoz köthető előirányzat változás
·         Pályázatokhoz kapcsolódó támogatások bevételi előirányzatának módosulása
·         A diákmunka kapcsán érkezett támogatás és kiadások rendezése
·         A Magyar Államkincstár által közölt előirányzatok beépítése
·         A TOP pályázatokhoz kapcsolódó forrás visszafizetésének rendezése
 
A fentiek hatásaként a költségvetés főösszege 22.849 EFt-tal növekszik.
A költségvetésbe beépítésre kerültek az alábbi tételek:
·         Beépítésre került az EFOP pályázathoz kapcsolódó támogatás, és az ahhoz köthető kiadás
·        Visszafizetésre került a TOP pályázathoz kapcsolódó nettósításból származó kötelezettség, valamint a fel nem
használt előleg.
·        Átvezetésre kerültek a működési célú tartalékból – Képviselő testületi határozat alapján – a kiadások a
megfelelő sorokra. Csökkentésre került a működési célú tartalék a TOP pályázathoz kapcsolódó visszafizetési
kötelezettséggel, beépítésre került a szociális célú tűzifa önereje és szállítási költsége, valamint az ügyeleti ellátás
biztosítására megszavazott kiadás is.
·        A bevételek esetében a Magyar Államkincstár megküldte az előirányzatok összegét, mely során változott az
állami támogatás mértéke a bérkompenzációval, valamint a szociális célú tűzifa támogatási összegével.
·         Beépítettük a  VP pályázat kapcsán érkezett támogatást
·        Módosításra került a működési célú támogatásértékű bevételek összege is, a diákmunka támogatási
összegével.

 
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat elsősorban a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetésére vonatkozik, amely az
önkormányzat kötelező feladatait érinti, így a módosítás hatással van a lakosság egészére.
 
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő
önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
 
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
 
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges
adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következménye az, hogy a község 2019. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
 
 
Indokolás a 2019. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 202.958 eFt bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a
2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A
költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2019. évi központi költségvetési törvény
alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege
határozza meg.
A rendelet 3. §-ában az önkormányzat bevételi forrásait mutatjuk be.
 A 4. §- 5. §-ban meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó
szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A rendelet 6. §-ában a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok jelennek meg.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi
rendelettervezetet fogadja el:.
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"A 2019. évi költségvetésről rendelet II. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2019. (…) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
 
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az önkormányzat 2019.
évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 202.958 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 202.958 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
 
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata100.355 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 16.505 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 75.207 ezer forint
d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10.891 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
 
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 109.017 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 29.851 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.740 ezer forint,
c) dologi kiadás 61.847 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 8.021 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 320 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.100 ezer forint,
g) működési célú tartalék 991 ezer forint,
h) az Önkormányzat finanszírozási kiadása 127 ezer forint
i) elvonások és befizetések 20 ezer forint
a 4. melléklet szerint.”
 
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 93.941 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 5.877 ezer forint,
b) felújítási kiadás 84.377 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatás 3.687 ezer forint”
 
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
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10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
    

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



1. melléklet a ......../2019. (......) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban
A B C

Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 19 970 20 003
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 45 085
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4 Közhatalmi bevételek 31 050 31 050
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 3 669 4 217
6 Működési bevétel összesen 93 071 100 355
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 75 207
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 584 75 207
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 16 505
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 10 891
13 Finanszírozási bevétel összesen 15 520 27 396
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 202 958
15 Személyi juttatás 27 233 29 851
16 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 740
17 Dologi kiadás 55 297 61 847
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 8 021
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320
20 Elvonások és befizetések 0 20
21 Működési célú tartalék 0 991
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100
23 Működési kiadás összesen 97 700 108 890
24 Felújítás 10 891 84 377
25 Beruházás 420 5 877
26 Felhalmozási célú támogatások kiadása 0 3 687
27 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 93 941
28 Finanszírozási kiadások 164 127
29 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 202 958

2019 évi  mérleg

1



2. melléklet a ...../2019. (...)önkormányzati rendelethez

A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.

1 Saját bevétel 19 970 20 003
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 45 085
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
4 Közhatalmi bevételek 31 050 31 050
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 3 669 4 217
6 Működési bevétel összesen 93 071 100 355
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 72 557
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 2 650

10 Felhalmozási bevételek összesen 584 75 207
11 Költségvetési bevételek 94 239 175 562
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 16 505
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 10 891
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 202 958

adatok ezer forintban

Bevételi források  
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3. melléklet a ......./2019.(...) önkormányzati rendelethez

A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.

1 Készletértékesítés ellenértéke 150 150
2 Szolgáltatások ellenértéke 1000 1000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1500 1500
4 Tulajdonosi bevételek,  kapott osztalék 2500 2533
5 Étkeztetés 7500 7500
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2500
7 Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés 4820 4820
8 Saját bevétel összesen: 19 970 20 003
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0

10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192
12 Köztemető fenntartás támogatása 500 500
13 Közutak fenntartásának támogatása 1823 1823
14 Beszámítás összege -10 464 -10 464
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 78 78
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
19 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 800 1 800
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 548
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 1 1
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 3 669 4 217
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 382 45 085
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 051 49 302
28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 0
32 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
33 Iparűzési adó 23000 23000
34 Építményadó 0 0
35 Magánszemélyek kommunális adója 4500 4500
36 Pótlékok, bírságok bevétele 50 50
37 Gépjármű adó 3500 3500
38 Különféle bírságok 0 0
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0
41 Közhatalmi bevételek összesen 31 050 31 050
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek  értékesítése 0 0
44 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
47 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 584 72557
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 584 72 557
50 Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 2650
51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  államháztartáson kívülről 0 2650
53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 584 75 207
58 Költségvetési bevételek összesen 93 655 175 562

Bevételek részletezése
adatok ezer forintban
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4. melléklet a......./2019. (...) önkormányzati rendelethez

A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.

1 Személyi juttatás 27 233 29 851
2 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 740
3 Dologi kiadás 55 297 61 847
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 8 021
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320
6 Elvonások és befizetések 0 20
7 Működési célú tartalék 0 991
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100
9 Működési kiadás összesen 97 700 108 890

10 Felújítás VP pályázat 10 891 84 377
11 Beruházás 420 5 877
12 Felhalmozási célú támogatás kiadásai 0 3 687
13 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 93 941
14 Finanszírozási kiadások 164 127
15 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 202 958

adatok ezer forintban

Kiadások
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5.melléklet a ......./2019. (...) önkormányzati rendelethez

A B C D

Kormányzati 
funkció Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.

1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 1200 1200
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 1 200 1 200

10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 100 100
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 100 100
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 0 0
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
28 Működési kiadás összesen 0 0
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 1283 1283
31 Munkaadókat terhelő járulék 261 261
32 Dologi kiadás 100 100
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0

adatok ezer forintban
Kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban 
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5.melléklet a ......./2019. (...) önkormányzati rendelethez

36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 644 1 644
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39 Személyi juttatás 6 425 6 425
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 115 1 115
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 7 540 7 540
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 100 100
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 100 100
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 9 768 9 768
58 Munkaadókat terhelő járulék 2 000 2 000
59 Dologi kiadás 2 000 1 846
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 255
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 13 768 13 869
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 2 300 2 297
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 2 300 2 297
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 120 344
76 Munkaadókat terhelő járulék 25 117
77 Dologi kiadás 7500 7475
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6913 6913
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5.melléklet a ......./2019. (...) önkormányzati rendelethez

79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
80 Működési célú tartalék 0 991
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 14 558 15 840
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 5 651 5 706
85 Munkaadókat terhelő járulék 1 095 1 105
86 Dologi kiadás 10 696 8 011
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 17 442 14 822
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 300 85
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0

100 Működési kiadás összesen 300 85
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 100 100
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 100 100
110 092120 Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 3 905 3 905
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 3 905 3 905
119 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
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5.melléklet a ......./2019. (...) önkormányzati rendelethez

122 Dologi kiadás 0 483
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 362
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 800 1 800
127 Működési kiadás összesen 1 800 2 645
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100
136 Működési kiadás összesen 100 100
137 047410 Ár- és belvízvédelem
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 50 40
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 50 40
146 072111 Háziorvosi alapellátás
147 Személyi juttatás 3 252 3 252
148 Munkaadókat terhelő járulék 680 680
149 Dologi kiadás 7 282 13 503
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 11 214 17 435
155 072311 Fogorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 0 0
157 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
158 Dologi kiadás 1 868 2 018
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 1 868 2 018
164 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
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5.melléklet a ......./2019. (...) önkormányzati rendelethez

165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 300 300
168 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 300 300
173 102031 Idősek nappali ellátása
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 400 400
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 400 400
182 084031 Civil szervezetek működési támogatása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 0 0
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 340 320
191 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
192 Személyi juttatás 734 734
193 Munkaadókat terhelő járulék 150 150
194 Dologi kiadás 100 100
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 984 984
200 082044 Könyvtári szolgáltatások
201 Személyi juttatás 0 0
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
203 Dologi kiadás 100 100
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
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5.melléklet a ......./2019. (...) önkormányzati rendelethez

208 Működési kiadás összesen 100 100
209 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 3 500 3 533
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 3 500 3 533
218 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 200 200
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 200 200
227 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 400 400
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 400 400
236 104043 Család és Gyermekjóléti Központ
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 0 0
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 47 47
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 47 47
245 104042 Család és Gyermekjóléti Szolgálat
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 274 274
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
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5.melléklet a ......./2019. (...) önkormányzati rendelethez

251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
253 Működési kiadás összesen 274 274
254 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 70 70
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200
262 Működési kiadás összesen 270 270
263 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
264 Személyi juttatás 0 0
265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
266 Dologi kiadás 0 0
267 Működési célú  kiadás államháztartáson belülre 0 0
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
269 Működési célú tartalék 0 0
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
271 Működési kiadás összesen 0 0
272 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
273 Személyi juttatás 0 0
274 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
275 Dologi kiadás 30 30
276 Működési célú  kiadás államháztartáson belülre 0 0
277 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
278 Működési célú tartalék 0 0
279 Elvonások és befizetések 0 20
280 Működési kiadás összesen 30 50
281 107080 Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok
282 Személyi juttatás 0 2 339
283 Munkaadókat terhelő járulék 0 312
284 Dologi kiadás 12 866 15 621
285 Működési célú  kiadás államháztartáson belülre 0 0
286 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
287 Működési célú tartalék 0 0
288 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
289 Működési kiadás összesen 12 866 18 272
290 Személyi juttatás 27 233 29 851
291 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 740
292 Dologi kiadás 55 297 61 847
293 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7 404 8 021
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5.melléklet a ......./2019. (...) önkormányzati rendelethez

294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320
295 Elvonások és befizetések 0 20
296 Működési célú tartalék 0 991
297 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100
298 Működési kiadás összesen 97 700 108 890
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6. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

A B C
Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei.

1 Temető emlékmű pályázat 0 3 500
2 VP pályázat útfelújítás 10 891 84 377
3 Környezetvédelmi program 420 420
4 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ( fogászati kezelő, közmunka programhoz gépek) 0 1 957
5 Fejlesztési kiadás összesen 11 311 90 254

Fejlesztési kiadások 

adatok ezer forintban
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. szeptember 25-i ülésére 

Tárgy:  Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről
Készítette:  Takács Gabriella
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 14-ei ülésén fogadta el a 2019. évi
költségvetését, melyet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
 
Az Önkormányzat bevételei az év első nyolc hónapjában az alábbiak szerint alakultak:
 
 

                                                                                                          adatok forintban

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés
Teljesítés
%-a

Önkormányzat működésének általános támogatása 1 868 685 1 868 685 1 361 667 73
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 570 570 391 69
Kulturális feladatok támogatása 1 800 000 1 800 000 1 224 000 68
Működési célú költségvetési támogatások 0 482 600 482 600 0
Önkormányzatok működési támogatása összesen 3 669 255 4 151 855 3 068 658 74
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson
belülről 38 381 745 44 821 730 23 327 668 52
Működési célú támogatások államháztartáson
belülről 42 051 000 48 973 585 26 396 326 54
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről 584 000 72 557 691 86 289 303 119
Magánszemélyek kommunális adója 4 500 000 4 500 000 2 667 204 59
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 23 000 000 23 000 000 13 213 189 57
Gépjármű adó 3 500 000 3 500 000 1 871 178 53
Egyéb közhatalmi bevételek 50 000 50 000 19 627 39
Közhatalmi bevételek összesen 31 050 000 31 050 000 17 771 198 57
Önkormányzati működési saját bevétel 19 970 000 20 002 988 16 510 302 83
Felhalmozási bevételek 0 2 650 000 2 650 000 100
Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 6 884 0
Költségvetési bevételek összesen 93 655 000 175 234 264 149 624 013 85
Finanszírozási bevételek 15 520 000 27 395 741 27 395 741 100
 
 

BEVÉTELEK
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 83 %-on áll. Ez az arány meghaladja az időarányos tervezett
értéket. Köszönhető ez annak, hogy több fogyasztási helyen gázdíj túlfizetést utalt vissza a szolgáltató 627.919 Ft.
értékben.  
 
 
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 54 %-os értéket mutat. Itt
tartjuk nyilván az állami támogatásokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól-, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőtől érkező állami bevételeket. Itt jelenik meg az EFOP pályázatból származó bevétel. A
közmunkaprogram -, valamint a háziorvosi-, és fogorvosi feladatellátásból származó állami támogatás bevétele az
időarányos terveknek megfelel.  Az EFOP pályázathoz tartozó teljesítés marad el az időarányos tervektől. Az itt
realizálódott időarányos bevétel a pályázat kifizetési kérelmének elbírálásától függ.
                                                                                                       

   adatok ezer forintban

Bevételi kategória
Módosított
előirányzat Teljesítés
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Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 1 868 1 362
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása 1 0
Kulturális feladatok támogatása 1 800 1 224
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 483 483
Önkormányzatok működési támogatása 4 152 3 069
Egyéb működési célú támogatás 44 822 23 328
 
 
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 57%-on teljesültek.
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 27.396 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyilván az
előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét. Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi maradványa
27.396 EFt. volt. Ebből az összegből a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 4.629 EFt-ot beépítettünk
az eredeti költségvetésbe. 10.891 EFt-ot pedig feladattal terhelt maradványként kezeltünk, a VP pályázat keretében
felújítandó úthoz, önerő biztosítása miatt. A további 11.876 EFt maradványból 7.721 EFt a háziorvosi feladathoz
kapcsolódó, csak erre a feladatellátásra biztosítható maradvány, melyet a rendelet módosítás kapcsán
átcsoportosítottunk.
Az így megmaradt 4.155 EFt-ból Képviselő-testületi döntés alapján 2.362 EFt-ot átütemeztünk szintén a VP
pályázathoz biztosítandó önerőre.
A további 1.793 EFt-ból 181 EFt-ot a szociális célú tüzelőanyag pályázathoz kapcsolódóan kellett visszafizetnünk a
Magyar Államkincstár részére. A maradék összeget a működési célú tartalékok közé csoportosítottuk át. Ebből lehet
fedezni a 2019. évi költségvetésben nem szereplő kiadásokat. A működési célú tartalékokhoz átcsoportosított
 
  
 

Működési célú tartalék változása Érték Eft.
Rendelet módosítás során beépített tartalék ( előző évi maradványból ) 1 612
MÁK megelőlegezés módosítás miatti előirányzat változás 37
Működési célú tartalék előirányzata rendelet módosítás után 1 649
2019. évi szociális célú tüzelő pályázat önerő ( testületi döntés alapján) -128
2019. évi szociális célú tüzelő pályázat szállítási költség ( testületi döntés alapján) -150
TOP pályázattal kapcsolatos fel nem használt előleg visszafizetése ( augusztusi testületi:
bejelentések) -235
Ügyeleti ellátás szolgáltatási szerződés 5 havi összeg biztosítása ( augusztusi testületi:
bejelentések) -144
( 621 fő * 46,50 Ft/fő * 5 hó= 144 383 Ft. )  
2019. évre még felhasználható forrás 992
  
   
 
 

KIADÁSOK
 
 

Megnevezés  Eredeti ei.  Módosított ei.  Teljesítés Teljesítés %-a
Személyi juttatások 27 233 000 29 572 526 21 917 303 74
Munkaadót terhelő járulékok 5 326 000 5 690 610 3 788 285 67
Dologi kiadások 55 297 000 61 423 965 31 041 561 51
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 100 000 2 100 000 659 500 31
Egyéb működési célú kiadások 7 744 000 9 774 681 6 393 534 65
Beruházási kiadások 420 000 5 877 338 5 597 298 95
Felújítási kiadások 10 891 000 84 377 114 71 411 722 85
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 3 687 448 3 687 448 100
Költségvetési kiadások összesen 109 011 000 202 503 682 144 496 651 71
Finanszírozási kiadások 164 000 126 323 126 323 100
 
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 74 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 67 %-os teljesítést
mutatnak. A személyi juttatások kiadása meghaladja az időarányos terveket, ami abból ered, hogy az EFOP
pályázat keretében kifizetett bérek előirányzatai a szeptemberi rendelet módosítás során kerülnek rendezésre.
 
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 51 % lett felhasználva, 31 042 EFt értékben.
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A működési célú támogatásértékű kiadások 65 %-ban teljesültek.  Ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő (2018.III. negyedévi és 2018. IV. negyedévi és 2019.I . félévi)
kiegészítését 5.199 EFt. értékben.
A Közös Hivatal működéséhez Hunya Község Önkormányzata által fizetendő kalkulált éves hozzájárulás összege az
elfogadott 2019. évi költségvetési rendelet alapján 5 697 EFt.
Ezen a költségvetési soron számoljuk el továbbá a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 361 E Ft-ot,
valamint a Család és Gyermekjóléti Központ működéséhez való hozzájárulást 47 E Ft. értékben.
 
 
 
Az önkormányzat 2019. augusztus 31-én 60.469.318 Ft. pénzeszközzel rendelkezett az alábbi bontásban:
 

Számla megnevezése Egyenleg forintban
Önkormányzati pénztár 29 635  
Közfoglalkoztatási pénztár 40 635  
Főszámla ( önálló költségvetési számla) 5 550 777  
Közfoglalkoztatás miatti támogatási számla 2 621 566  
Háziorvosi szolgálat elszámolási számla 7 674 475  
Vízi-közmű számla 432 885  
Kommunális adó elszámolási számla 2 667 204  
Iparűzési adó elszámolási számla 2 000 797  
Gépjárműadó elszámolási számla 24 384  
Pótlék beszedési számla 19 627  
EFOP pályázat elszámolási számla 1 990 478  
VP pályázat elszámolási számla 25 817 560  
Magyar Falu program elszámolási számla 11 599 295  
Pénzkészlet összesen 60 469 318  
 
A közfoglalkoztatási-, a háziorvosi-, a vízi közmű-, az EFOP-,  a Magyar Falu program, valamint a VP pályázathoz
kapcsolódó elszámolási számlákon megjelenő összegek csak a számla megnevezésében szereplő feladatokra
használhatók fel. A VP pályázathoz kapcsolódó 28/2019. (III. 6.) Képviselő-testületi határozatban szereplő 2 362 423
Ft. és a 2 650 000 Ft. még nem került átvezetésre a főszámláról a VP pályázat elszámolási számlára.
 
 
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. 1-8. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja
meg.

Döntési javaslat 

"Tájékoztató tudomásul vétele"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi költségvetésének 1-8. havi teljesítéséről
szóló beszámolóját. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. szeptember 25-i ülésére 

Tárgy:  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása

Készítette:  Buza Anita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2019. augusztus 29-én
nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi
pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
2019. október 2-ig van lehetősége az önkormányzatoknak csatlakozni az ösztöndíjprogram 2020-as fordulójához. A
csatlakozást követően október 4-ig ki kell írnia az Önkormányzatnak a pályázatokat. A pályázatokat csak
elektronikusan lehet benyújtani a www.emet.gov.hu rendszerben előzetesen történt regisztráció után. A pályazatok
benyújtási határideje 2019. november 5.
 
A támogatást kizárólag szociális rászorultság alapján lehet elnyerni. Helyi, megyei és központi forrásból táplálkozó
ösztöndíj rendszer került kialakításra, amelynek biztosítása során a helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei
önkormányzat is nyújthat támogatást, majd ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatást biztosít.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnak két típusa van, „A” és „B”.
Az „A” típusú pályázatot kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal már rendelkező pályázók nyújthatják be. Ezen pályázat esetében a
támogatás 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre vonatkozik, mely jelen esetben a 2019/2020-as
tanév második féléve és a 2020/2021-es tanév első féléve. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020.
március.
A „B” típusú pályázatot kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a 2018/2019-
es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű képzésben vesznek részt. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2020. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézmény és
tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév, a 2021/2022.
tanév, a 2022/2023. tanév.
 
A Bursa Hungarica 2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételek 13. pontja a következőket mondja ki:
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. (…)A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A települési
önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak
módosítására nem jogosult.
 
 
A 2019-es forduló tapasztalatai:
Hunya Község Önkormányzata 2019-ben nem csatlakozott a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez
 
A 2017 évi fordulóban 5.000,-Ft/fő/hó került megállapításra.
 
A 2020-as forduló pályázatainak benyújtási határideje 2019. november 5. tehát a 2019. novemberi testületi ülésre
már látható lesz, hogy hány érvényes pályázat nyert támogatást, melynek forrása a 2020. év költségvetésébe kerül
megtervezésre.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntési javaslat elfogadására!

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
1. döntési javaslat 
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"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pályázat
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és felhatalmazza Hegedüs Roland polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat 

"Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj összegének megállapítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pályázat
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020.
évi fordulójában a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta .......... Ft –tal támogatja – „A típusú pályázat” esetén a
2019/2020-as tanév II. félév és 2020/2021-es tanév I. félévére valamint a „B típusú pályázat” esetén a 2020/2021.
tanév, a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév időtartamára összesen hat félévig.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

3. döntési javaslat 

"Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj fedezetének kijelölése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pályázat
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete elrendeli, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára eső önkormányzati támogatási összegek fedezetét az Önkormányzat 2020.
évi költségvetés tervezetében szerepeltetni kell.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

4. döntési javaslat 

"Bursa Hungarica Felsőöktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjainak meghatározása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pályázat
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában az általános szerződési feltételekben
meghatározottak szerint elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően, a következő rangsor szerint kell a
pályázatokat elbírálni:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
Szempontjai

 
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
 
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ig: 13 pont
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100% - 150 % között: 12 pont
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3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150% - 200 % között: 11 pont
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% - 250 % között: 10 pont
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250% - 300 % között: 9 pont
 
B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved, súlyos
fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke: 4 pont
 
2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban folyamatos ellátást
igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke: 4 pont
 
3.) Egyedülállóság ténye:
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül neveli gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
 pontértéke: 2 pont
 
C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
9-23 pont: ....... Ft/fő/hó
0-8 pont: 0 Ft

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

5. döntési javaslat 

"Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A" és a „B" típusú pályázati kiírása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pályázat
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020.
évi fordulójában az „A" és a „B" típusú pályázat kiírását az alábbiakban határozza meg:
 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
Hunya Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)

Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2020. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára

a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban

 
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
§ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
§ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
§ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 
vonatkozó rendelkezéseivel.
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1. A pályázat célja
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény szolgál.
 
2. A pályázók köre
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
 
-        a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
-         doktori (PhD) képzésben vesz részt
-         kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
 
 
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok
biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell
nyújtania.
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban
újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2019. november 5.

 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
 
 
 
A pályázat kötelező mellékletei:

 
a)        A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első
félévéről.
 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
 
b)        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok:
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
- Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme család
esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) .
- A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége – a döntés előkészítése érdekében – a
pályázó által közölt adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
- A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek fennállását a
pályázó igazolni köteles):
- árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
- akinek a családjában más eltartott is van
- gyermeket nevel,
- akinek szülei elváltak,
- tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos személy él
- akinek családjában munkanélküli személy él
- kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
 
Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
 
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete
szerinti adómentes bevételt, és
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
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magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
 
Nem minősül jövedelemnek
a)     a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b)     a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)      az anyasági támogatás,
d)     a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e)      a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás,
f)       a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g)     az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)     a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)        az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j)        a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k)      az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l)        az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor.
 
4. Adatkezelés
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
 
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a
felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és
a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az
adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről
részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi
elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf.
 
5. A pályázat elbírálása
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig:
 
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf
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f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő
hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes
önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul
értesítenie kell a Támogatáskezelőt.
 
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
 
6. Értesítés a pályázati döntésről
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. december 9-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2020. január 17-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2020.
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2019/2020. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
 
8. Az ösztöndíj folyósítása
 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve.
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 márciusa.
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Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de
legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel
kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
-         tanulmányok halasztása;
-         tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);
-         tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
-         személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
 
10. Lebonyolítás
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
 
 
 
 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 

Hunya Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

 ezennel kiírja a 2020. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban

 
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)



16

§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
§ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
§ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
§ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 
vonatkozó rendelkezéseivel.
 
1.   A pályázat célja
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény szolgál.
 
 
 
1.   Pályázók köre
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
 
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
 
és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
-        a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
-         doktori (PhD) képzésben vesz részt
-         kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen
megkezdik.
 
2.      A pályázat benyújtásának módja és határideje
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2019. november 5.

 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
 
A pályázat kötelező mellékletei:
 
1.         Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 
 
2.        A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok:
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
- Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme család
esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) .
- A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége – a döntés előkészítése érdekében – a
pályázó által közölt adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
- A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek fennállását a
pályázó igazolni köteles):
- árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
- akinek a családjában más eltartott is van
- gyermeket nevel,
- akinek szülei elváltak,
- tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos személy él
- akinek családjában munkanélküli személy él
- kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
 
Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
 
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete
szerinti adómentes bevételt, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
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munkavállalói járulék.
 
Nem minősül jövedelemnek
a)     a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b)     a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)       az anyasági támogatás,
d)      a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e)      a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás,
f)       a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g)      az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)      a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)         az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j)        a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k)      az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l)        az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor.
 
4. Adatkezelés
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
 
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a
felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és
a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az
adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről
részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi
elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf.
 
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőfokú
végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
 
 
5. A pályázat elbírálása
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december
5-ig:
 
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf
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d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő
hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes
önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul
értesítenie kell a Támogatáskezelőt.
 
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
 
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. december 9-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2020. január 17-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2020.
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
 
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási
határozata másolatának megküldésével köteles 2020. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére
bejelenteni, hogy a 2020/2021. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.
Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2020. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
 
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2020/2021. tanév első
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív jogviszonnyal
rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
 
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
 
8. Az ösztöndíj folyósítása
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Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév.
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2020/2021. tanév első féléve.
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 októbere.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben március hónaptól, de
legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
 
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel
kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
-         tanulmányok halasztása;
-         tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);
-         tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
-         személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
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10. Lebonyolítás
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
 
A Támogatáskezelő elérhetőségei:
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700

E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. szeptember 25-i ülésére 

Tárgy:  Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének támogatási kérelme
Készítette:  Balogh Rita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete 2019. szeptember 19. napján kérelmet nyújtott be Hunya Község
Önkormányzatához, hogy részükre a 2019. évben anyagi támogatást szíveskedjen nyújtani. A támogatást a
szervezet a Hunyán megrendezésre kerülő véradások és azok alkalmával a donorok megbecsülésére szeretnék
fordítani.

A kérelmet az előterjesztéshez mellékeltük.

Hunya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 5.
mellékletének 187. „Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre” megnevezésű során betervezett
összeg nyújt fedezetet a civil szervezetek támogatására.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei szerint, az államháztartás
alrendszeréből csak olyan szervezetnek nyújtható támogatás, amelyik átlátható szervezetnek minősül, megfelel az
egyéb jogszabályi előírásoknak (pl. köztartozás mentesség). A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és végrehajtási rendelete szerint nem összeférhetetlen a támogatás nyújtása
szempontjából, továbbá civil szervezet esetén az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a
jóváhagyásra jogosult döntéshozó szerve által elfogadott utolsó üzleti évről szóló számviteli beszámolóját letétbe
helyezte az Országos Bírósági Hivatalnál.

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete a célszerinti tevékenységéhez az önkormányzat által nyújtott
támogatást fogadni tudja. Ez a támogatási forma közvetlenül szolgálja az egyesület céljait, és a támogatási
szerződés-tervezet is kellő garanciát ad arra, hogy a szervezetnek nyújtott támogatás helyben hasznosuljon.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének támogatási kérelme"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: civil kapcsolatok
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete részére 50.000
Ft, azaz ötvenezer Ft összegű támogatást nyújt Hunya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló
2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. mellékletének 187. „Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre” megnevezésű során betervezett összeg terhére.
    
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. szeptember 25-i ülésére 

Tárgy:  Hunya Község települési környezetvédelmi programjának elfogadása
Készítette:  Nagy Réka
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

 Tisztelt Képviselő-testület!

 
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése megállapítja a települési (helyi)
önkormányzatok környezetvédelmi feladatait. Ezen feladatok között szerepel, hogy a települési önkormányzat a
környezet védelme érdekében önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselő-testülete
hagy jóvá. Fenti törvény 48/E. §-ban foglaltak szerint a települési környezetvédelmi programnak a település
adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmaznia kell a légszennyezettség-
csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, a zaj és rezgés elleni védelemmel, a zöldfelület-
gazdálkodással, a települési környezet és a közterületek tisztaságával, az ivóvízellátással, a települési csapadékvíz-
gazdálkodással,a kommunális szennyvízkezeléssel, a településihulladék-gazdálkodással, az energiagazdálkodással,
a közlekedés- és szállításszervezéssel és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatokat és
előírásokat.
 
Ahhoz, hogy a törvény által előírt kötelezettségnek eleget tegyen Hunya Község Önkormányzata, beszerzésre került
egy környezetvédelmi szakértő.
A Képviselő-testület 2018. december 19-én, a 132/2018. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozatban döntött, hogy a
2019. évi költségvetésben a program elkészítéséhez szükséges forrást elkülöníti.
A fentebb részletezett települési környezetvédelmi program elkészítésére Bagyinka Ferenc környezetvédelmi
szakértő (továbbiakban: Szakértő) került megbízásra.
 
A Szakértő elvégezte a szükséges adatgyűjtést a program elkészítéséhez, majd lefolytatta a véleményezési
eljárásokat a törvényben meghatározottak szerint eljárva.
 
A végleges települési környezetvédelmi program mellékletben olvasható.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Program elfogadás"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: általános ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a település 2019-2024 közötti időszakra szóló
környezetvédelmi programját a "Hunya Község Környezetvédelmi Programja 2019-2024" című dokumentumban
foglalt tartalommal.
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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A környezetvédelmi program készítője: 

 

Bagyinka Ferenc 
környezetvédelmi szakértő 

 

 

 

Együttműködő szervezetek 

 

A környezetvédelmi program elkészítésében részt vevő, adatot szolgáltató 

szervezetek: 

 

ALFÖLDVÍZ Regionális- víziközmű Szolgáltató ZRT. 

DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

Hunya Község Önkormányzata 

Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Körös- vidéki Vízügyi Igazgatóság 

NKM Földgázszolgáltató Zrt 

NKM Áramszolgáltató Zrt. 

Regionális Hulladékkezelő Kft. 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

 

 

Fotók 

Szerző 

 

  



Hunya Község Környezetvédelmi Programja 

2019-2024 
 

3 / 27 
 

 

Tartalomjegyzék 

 

Bevezetés ................................................................................................................................................ 5 

Hunya község bemutatása .................................................................................................................... 7 

1. A környezeti elemek állapotának bemutatása ............................................................................ 9 

1.1. Levegőtisztaság védelem .............................................................................................................. 9 

1.2. Zaj- és rezgés elleni védelem ..................................................................................................... 10 

1.3. A felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme ................................................................ 11 

1.3.1. Felszíni vizek ....................................................................................................................... 11 

1.3.2. Felszín alatti vizek ............................................................................................................... 12 

1.3.3. Vízbázis védelem................................................................................................................. 14 

1.3.4. Vezetékes ivóvízellátás ....................................................................................................... 15 

1.3.5. Szennyvízelvezetés .............................................................................................................. 15 

1.3.6. Szennyvíztisztítás ................................................................................................................ 16 

1.4. Hulladékgazdálkodás .................................................................................................................. 17 

1.5. A földtani közeg védelme ........................................................................................................... 20 

1.6. Az épített környezet védelme ..................................................................................................... 20 

1.7. Természet- és tájvédelem ........................................................................................................... 21 

1.8. Energiaellátás ............................................................................................................................. 22 

1.9. Infrastruktúra .............................................................................................................................. 22 

1.10. Környezeti nevelés ................................................................................................................... 23 

2. A fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célok 

meghatározása ..................................................................................................................................... 24 

2.1. Levegőtisztaság védelem ............................................................................................................ 24 

2.2. Zaj- és rezgésvédelem ................................................................................................................ 24 

2.3. A felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme ................................................................ 24 

2.4. Hulladékgazdálkodás .................................................................................................................. 24 

2.5. A földtani közeg védelme ........................................................................................................... 24 

2.6. Természet- és tájvédelem ........................................................................................................... 24 

2.7. Energiaellátás ............................................................................................................................. 24 

2.8. Infrastruktúra .............................................................................................................................. 24 

2.9. Környezeti nevelés ..................................................................................................................... 24 



Hunya Község Környezetvédelmi Programja 

2019-2024 
 

4 / 27 
 

3. A célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedések ..................................... 25 

3.1. Levegőtisztaság védelem ............................................................................................................ 25 

3.2. Zaj- és rezgésvédelem ................................................................................................................ 25 

3.3. A felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme ................................................................ 25 

3.4. Hulladékgazdálkodás .................................................................................................................. 25 

3.5. A földtani közeg védelme ........................................................................................................... 26 

3.6. Természet- és tájvédelem ........................................................................................................... 26 

3.7. Energiaellátás ............................................................................................................................. 26 

3.9. Infrastruktúra .............................................................................................................................. 26 

3.10 Környezeti nevelés .................................................................................................................... 26 

4. A kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközei .................. 27 

5. Az intézkedések végrehajtásának költségigénye, ütemezése ................................................... 27 

 

Mellékletek 

1. sz.: Fényképdokumentáció 

  



Hunya Község Környezetvédelmi Programja 

2019-2024 
 

5 / 27 
 

 

Bevezetés 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. fejezete írja 

elő a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait. 

 

A Kt.46. § (1) alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében 

a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe 

utalt hatósági feladatokat; 

b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselő- testülete 

(közgyűlése) hagy jóvá; 

c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg 

határozatot hoz; 

d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más 

önkormányzatokkal, egyesületekkel; 

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 

legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 

f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a 

környezeti állapot javítását. 

 

A környezetvédelem tervezési rendszere 

Kt.48/A. § (1) alapján az emberi egészség védelme, valamint a természeti erőforrások és értékek 

megőrzése és fenntartható használata érdekében a környezettel, annak védelmével, illetve a 

környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet (átfogó környezetvédelmi 

terv), az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, illetve a környezeti elemeket 

veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet (tematikus környezetvédelmi terv) 

és egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet (egyedi környezetvédelmi terv) 

kell készíteni. 

 

A tervezés során az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi tervet a magasabb területi 

szintű környezetvédelmi tervekkel, a tematikus és az egyedi környezetvédelmi terveket az adott 

területi szint átfogó környezetvédelmi tervével össze kell hangolni. 

 

Hunya Község Önkormányzatának a 2019-2024 időszakra elkészített helyi környezetvédelmi 

program tervezete az illetékes 

- megyei önkormányzatnak, 

- környezetvédelmi hatóságnak, 

- ingatlanügyi hatóságnak, 

- egészségügyi államigazgatási szervnek, 

- vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervnek és 

- a vízügyi hatóságnak véleményezésre megküldésre került.  



Hunya Község Környezetvédelmi Programja 

2019-2024 
 

6 / 27 
 

 

A benyújtásra került környezetvédelmi program tervezetet 

 

- a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztálya BE-

02/20/53546-002/2019., 

- a Békés Megyei Önkormányzat TTO/98/2/2019., 

- a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya BE/NEF/787-2/2019., 

- a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 

35400/2723-1/2019. ált., 

- a Körös- vidéki Vízügyi Igazgatóság K-6004-013/2019., 

- a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

10.032-2./2019. iktatószámú véleményében észrevételezte. 

 

Jelen környezetvédelmi program az előzőekben hivatkozott iktatószámú vélemények 

figyelembevételével kiegészített dokumentum. 

 

A települési önkormányzat a program Képviselő Testület által helyi rendelettel történő 

jóváhagyását követően gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt 

feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel kíséri a 

feladatok ellátását.  
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Hunya község bemutatása 
 

Hunya egy Békés Megyei kistelepülés, a 44-es számú főútról Kondorosnál északra kanyarodva, 

vagy a Szarvast Mezőberénnyel összekötő útról elérhető kisközség. Területe 3259 hektár. A 

mai község helyén a régészeti kutatások szerint a késő bronzkortól a török hódoltságig lakott 

terület volt, de akkor lakatlan pusztává változott. Báró Harruckern János György telepítette újra, 

majd 1751-ben az endrődieknek adományozta. 

 

A függetlenségi törekvések bizonyítéka, hogy az itt élők 1896-ban templomot építettek, amihez 

a telket Hunya József adományozta. A település lakóiban erős volt az önállósodási vágy, de ez 

csak a II. világháború után válhatott valóra. 1946. február 1-jével Endrődszentlászló néven 

megalakult az akkor 1500 fölötti lélekszámú község. A lakosság kezdeményezésére 1947. 

február 1-jétől a belügyminiszter engedélyezte a Hunya név felvételét. Létrejöttétől szinte a 

kilencvenes évekig az állandó fejlődés, gyarapodás jellemezte a falut, az utóbbi években 

azonban az elvándorlás és az elöregedés. Fiatal település lévén műemléke nincs Hunyának, 

legjelentősebb épülete az 1800-as évek végén épült római katolikus templom volt, ami 1999-

ben a belvíz miatt veszélyesen megsüllyedt, majd június 4-én éjjel egy villámcsapás 

következtében leégett. A tűz olyan súlyos károkat okozott, hogy az eredeti templom 

helyreállítására nem lett volna mód, ezért lebontották és úgy határoztak, hogy újat építenek. 

Mivel a hunyaiakat és a Hunyáról elszármazottakat nagyon súlyosan érintette a település 

identitását jelképező templom pusztulása, jelentős adakozás indult meg az újraépítés érdekében. 

Az új templom fel is épült egy év alatt. A településen többségében katolikusok laknak, akik 

szívesen járnak az új templomba, illetve a gyönyörű parókiára, ahol Közösségi ház is működik. 

 

A belvíz miatt megsüllyedt a Polgármesteri Hivatal épülete is, falai megrogytak. Ezért új hivatal 

építésébe kezdett a település. Az építkezés befejezésének határideje 2000. október 15-e volt. 

2007 január 1-től Körjegyzőségben működtek Örménykút településsel. 2013. január 1-től 

Közös Hivatal alakult a szomszédos Gyomaendrőd várossal és Csárdaszállás községgel. A 

lakosság továbbra is helyben intézheti ügyeit. A belvíz által igen keményen sújtott községben 

2001. évben megvalósult a csapadékvíz elvezető rendszer teljes kiépítése. Az infrastruktúra 

korszerűsítése, fejlesztése, a gyors Internet bevezetése a versenyképesség növelését és a 

költségek csökkentését teszi lehetővé. A települési szilárdhulladék elszállítása szervezetten 

megoldott. 

  

A kitűnő termőföld adta lehetőség miatt a hunyaiak többsége mindig a mezőgazdaságból élt. A 

gazdaságok fő terményei a búza, a kukorica, a hibridkukorica és a csemegekukorica. A település 

infrastruktúrája, a szennyvíz elvezető csatorna-rendszer teljes hiányát nem számítva, 

kiemelkedően jó. Villanyhálózattal a település 100 %-ban ellátott, ugyancsak 100 %-os az 

ivóvíz ellátottság is. A község eddigi "zsáktelepülés" jellege megszűnt. 2003-évben uniós 

támogatással bekötőút épült. 

 

A vezetékes gázhálózattal a lakások 90 %-a rendelkezik. A lakások egyéni parabola antennával 

rendelkeznek. 



Hunya Község Környezetvédelmi Programja 

2019-2024 
 

8 / 27 
 

 

A faluban nincs vasútvonal, autóbusz pedig naponta Kondoros, Szarvas, Gyomaendrőd 

irányába közlekedik. 

 

A tizenhárom utca mind járható, legalább egyik oldalon mindenütt van járda. A közrend 

hatékony védelmében jelentős szerepet tölt be a helyi Polgárőr Egyesület. A településünk 

egyébként nyugodt és rendezett. Sok üresen álló lakás található a községben, melyek új 

tulajdonosokra várnak kedvező lakásárak mellett. 

 

A településen működő közintézmények: 

- Hunya Község Önkormányzata (Községháza, 5555 Hunya, Rákóczi út 19.) 

- Háziorvosi Szolgálat (5555 Hunya, Rákóczi út 22.) 

- Művelődési Ház (5555 Hunya, Rákóczi út 28., ezen belül működik a Könyvtár) 

- Egészségház, - Idősek Klubja (5555 Hunya, Rákóczi út 31.) 

- Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda (5555 Hunya, Kossuth u. 3.) 

 

A környezetvédelemmel foglalkozó helyi rendeletek: 

− 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatának rendjéről és 

köztisztaságról 

− 11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról 

− 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet Hunya Község Településrendezési Tervéről 

− 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről 

− 3/2014. (IV.4.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

 

A település lélekszáma 722 fő. 

 

  



Hunya Község Környezetvédelmi Programja 

2019-2024 
 

9 / 27 
 

 

1. A környezeti elemek állapotának bemutatása 

 

1.1. Levegőtisztaság védelem 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 

Magyarország területén a levegőterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgálati küszöbértékek 

alapján "légszennyezettségi agglomeráció, légszennyezettségi zónák, kijelölt városok és az 

ország többi területe" zónakategóriák kerültek kijelölésre. 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésének felülvizsgálatára a 

levegőterheltségi szintet befolyásoló körülmények jelentős változása esetén, de legalább öt 

évenként kerül sor. 

 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet 1. sz. melléklete alapján Hunya "Az ország többi területe " szennyező anyag szerinti 

zónacsoportba tartozik az alábbiak szerint. 

 

1. sz. táblázat 

Szennyező anyag megnevezése Zóna típusa 

Kén- dioxid F 

Nitrogén- dioxid F 

Szén- monoxid F 

PM10 E 

Benzol F 

Talajközeli ózon O-I 

PM10 arzén F 

PM10 kadmium F 

PM10 nikkel F 

PM10 ólom F 

PM1 benz(a)- pirén D 

 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapján a zónák 

típusai 

- A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint. 

- B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, az 1. 

melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a 

célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs 

megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint 

meghaladja a határértéket, illetve a rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt 

táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba 

kell sorolni. 
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- C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

- D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 

anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték, a rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában 

szereplő anyagok esetében a célérték között van. 

- E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

- F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 

haladja meg. 

- O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a 

célértéket. 

- O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú 

távú célként kitűzött koncentráció értéket. 

 

Hunya a levegőszennyezettség szempontjából a tisztább levegőjű térségek közé sorolható. A 

megye sajátosságából adódóan a levegő minősége a szálló por (PM10) koncentrációja 

tekintetében esetenként a határértéket megközelítheti, illetve meghaladja, amely az idényszerű 

mezőgazdasági munkákból (jellemzően talaj előkészítés, betakarítás) ered. 

 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről 

és köztisztaságról szóló 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 12. § alapján kerti nyesedék, 

zöldhulladék és avar ünnepnapok kivételével 10 és 16 óra között égethető el a szabadtéri 

tűzgyújtási szabályok betartásával. 

 

 

1.2. Zaj- és rezgés elleni védelem 

 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM- EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján Üzemi és szabadidős létesítményektől 

származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken falusias beépítésű lakóterületen 

nappal 50 dB, éjjel 40 dB, a 3. sz. melléklet alapján A közlekedéstől származó zaj terhelési 

határértékei a zajtól védendő területeken falusias beépítésű lakóterületen, az országos 

közúthálózatba tartozó mellékutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő 

gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, nappal 60 dB, éjjel 50 dB. 

 

Tekintettel arra, hogy jelentős helyi ipari tevékenység nincs, ebből eredő hatások nincsenek. 

 

A település kis lélekszámából és zsáktelepülés mivoltából adódóan elenyésző mennyiségű 

közúti forgalomból eredő zajterheléssel lehet számolni. 

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Településrendezési Tervről szóló 

23/2006. (XII.14.) önkormányzati rendeletének 33. § (2) úgy rendelkezik a környezeti zaj- és 

rezgés elleni védelem tekintetében, hogy az építési övezetekre előírt határértékeit kell betartani: 
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- lakóterületen és lakóterületbe ékelődő kereskedelmi központ vegyes területen: 

nappal (06-22): 50 dB 

éjjel (22-06): 40 dB 

- temető területén: 

nappal (06-22): 45 dB 

éjjel (22-06): 25 dB 

- kereskedelmi szolgáltató területen: 

nappal (6-22): 60 dB 

éjjel (22-6): 50 dB 

 

1.3. A felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme 

 

1.3.1. Felszíni vizek 

 

A 2001. évben megvalósult a csapadékvíz elvezető rendszer (vízjogi üzemeltetési engedély 

száma: 52652-004/2009. ikt.sz., hatályos 2029. december 31.) teljes kiépítése. A felszíni vizek 

a település belterületén és külterületén elhelyezkedő, a településen keletkező bel- és 

csapadékvizeket elvezető Szent László összekötő csatornába és a Szent László csatornába 

kerülnek bevezetésre. A csatornák a 12.09 sz. belvízvédelmi szakasz elemei. 

 

A Szent László csatorna műszaki adatai: 

- vízszintesés:  0,00032 ؉ 

- fenékesés:  0+00 - 7+988 fm  0,23 ؉   

7+988 – 18+529 fm  0,1375 ؉ 

- fenékszélesség: 0+000 – 7+988 fm  1,4 m 

7+988 - 9+638 fm  2,0 m 

9+368 – 9+950 fm  3,5 m 

9+950 – 10+500 fm  2,9 m 

10+500 – 18+529 fm  2,0 m 

- belvízhozam:  7+988 – 17+525 fm  2 m3/s 

17+525 – 18+529 fm  0,55 m3/s 

- öntözési vízhozam: 0+000 – 3+340 fm  1,2 m3/s 

3+340 – 4+140 fm  0,85 m3/s 

4+140 – 5+850 fm  0,91 m3/s 

5+850 - 15+110 fm  0,77 m3/s 

15+110 – 17+525 fm  1,69 m3/s 

17+525 110 – 18+529 fm 1,48 m3/s 

- rézsűhajlás:  0+000 – 4+140 fm  1:1,5 

4+140 – 5+850 fm  1:2 

5+850 – 7+988 fm  1:1,5 

7+988 – 18+259 fm  1:2 

- hossza:  18+529 fm 

- befogadója:  Fazekaszugi főcsatorna 11+018 fm 
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A Szent László csatorna 0+240 fm szelvényénél betorkollik a Varju csatorna, az 5+850 fm 

szelvényénél az Örménykút-2. csatorna, a 12+730 fm szelvényénél a Hunya- 1. csatorna. 

 

A Szent László összekötő csatorna műszaki adatai: 

- vízszintesés:  0,2 ؉ 

- fenékesés:  0,2 ؉ 

- fenékszélesség: 1,0 m 

- vízhozam:  0,8 m3/s 

- rézsűhajlás:  1:2 

- hossza:  1+750 fm 

- befogadója:  Szent László csatorna 18+529 fm végszelvénye 

 

A belvízelvezető rendszer műszaki állapota a folyamatos karbantartások révén megfelelő, 

biztonsággal képesek elvezetni a keletkező bel- és csapadékvizeket. 

 

1.3.2. Felszín alatti vizek 

 

Talajvíz 

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Hunya "Kevésbé érzékeny" felszín 

alatti vízminőség- védelmi területen lévő település. 

Hunya község bel- és külterülete a Körös-Maros köze (HU_sp.2.13.2.) és a Körös-vidék, Sárrét 

(sp.2.12.2.) sekély porózus felszín alatti víztest felszíni vetületén helyezkedik el. 

 

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 

43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet alapján Hunya közigazgatási területén van nitrátérzékeny 

terület. 

 

2. sz. táblázat 

Sorszám Fizikai blokk azonosítója Érték 

114642 E20HM-V-15 belterület 

114643 E243M-L-15 belterület 

114644 E259M-U-15 belterület 

114645 E27PM-A-15 belterület 

114646 E2J3M-1-15 belterület 

114647 E2K9M-8-15 belterület 

114648 E2R9M-F-15 belterület 

114649 E31PM-5-15 belterület 

114650 E4NWM-2-15 egyéb 

114651 ETMJU-J-15 belterület 

114652 ETNQU-R-15 belterület 

114653 EYEJU-H-15 belterület 

114654 EYFQU-Q-15 belterület 
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A helyes mezőgazdasági használat betartása a mezőgazdasági tevékenységből eredő esetleges 

talajvíz terhelés kockázatát (esetleges túlzott növényvédőszer használat, műtrágya felhasználás) 

minimálisra csökkenti. 

 

Tekintettel arra, hogy a településen nincs kiépítve szennyvízcsatorna hálózat, a lakosságnál 

keletkező kommunális szennyvizek összegyűjtése és átmeneti tárolása az egyes telkeken 

kiépített derítő aknákban történik. A település kis lélekszámából adódóan kevés mennyiségű 

szennyvíz képződésével lehet számolni. A derítőkből esetlegesen kiszivárgó szennyvizek 

terhelhetik a talajvizet. 

 

  



Hunya Község Környezetvédelmi Programja 

2019-2024 
 

14 / 27 
 

 

1.3.3. Vízbázis védelem 

 

A Békési Megyei Regionális Vízmű 4 üzemelő vízbázisból, Kevermes-Lökösháza, 

Medgyesbodzás, Csanádapáca - Pusztaföldvár és Kunágota vízbázisokból kapja a vizet, 

valamint tartalék vízbázisként növekvő vízigények esetén rendelkezésre áll még a kaszaperi 

vízbázis is. 

 

Ellátott települések: Almáskamarás, Árpádhalom, Battonya. Békés, Békéscsaba, Békéssámson, 

Bélmegyer, Bucsa, Csabacsűd, Csabaszabadi, Csanádapáca, Csárdaszállás, Csorvás, 

Dévaványa, Doboz, Dombegyház, Dombiratos, Ecsegfalva, Eperjes, Füzesgyarmat, Gádoros, 

Gerendás, Gyomaendrőd, Gyula –Városerdő (nem az ALFÖLDVÍZ Zrt. az üzemeltető), Hunya, 

Kamut, Kardos, Kardoskút, Kertészsziget, Kétegyháza, Kétsoprony, Kisdombegyház, Kondoros 

(nem az ALFÖLDVÍZ Zrt. az üzemeltető), Körösladány, Köröstarcsa, Körösújfalu, Kötegyán, 

Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Méhkerék, Mezőberény, 

Mezőgyán, Murony, Nagykamarás, Nagymágocs, Nagyszénás, Okány, Orosháza, Örménykút, 

Pusztaföldvár, Pusztaottlaka, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Szabadkígyós, Szarvas, Szeghalom, 

Tarhos, Telekgerendás, Tótkomlós, Újiráz, Újkígyós (nem az ALFÖLDVÍZ Zrt. az üzemeltető), 

Újszalonta, Vésztő, Zsadány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: www.alfoldviz.hu 

 

A vízbázisok környezetében az ivóvíz bázisok védelme, megfigyelése céljából figyelő kutak 

kerültek kialakításra. A figyelő kutak mintavételezési előírásait az illetékes környezetvédelmi 

és természetvédelmi felügyelőség, és vízügyi hatóság határozza meg a vízbázis adottságainak 

figyelembevételével. 
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Vízbázis hidrogeológiai védőidomán belül: 

a) dögkút, hulladék- lerakóhely létesítése nem engedélyezhető, 

b) létesítmények szennyvize nem szikkasztható, 

c) szennyvíztisztító telep üzemeltetése során szennyező anyagok nem kerülhetnek a 

talajba és a talajon keresztül a talajvízbe, 

d) hulladékégető üzemeltetése során szennyező anyagok nem kerülhetnek a talajba, 

e) kizárólag hobbi-, őrző- védő és csak a saját szükségletet kielégítő mennyiségű 

kisállatok tarthatók; sem kishaszonállat (pl.: sertés), sem (nagy) haszonállat (pl.: 

szarvasmarha) nem tartható. 

 

1.3.4. Vezetékes ivóvízellátás 

 

Hunya közigazgatási területén az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt. látja el a 

település fogyasztóit vezetékes ivóvízzel a Békés Megyei Regionális Vízműrendszer hunyai 

leágazásáról (vízjogi üzemeltetési engedély száma: 35400/256/12/2016., érvényes 2036. 

március 31. napjáig). 

 

A közszolgáltató a település fogyasztói részére a 2014- 2018 időszakban a 3. sz. táblázatban 

bemutatott ivóvízmennyiséget szolgáltatta. Az átvehető vízmennyiség 31.025 m3/év. 

 

3. sz. táblázat 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Értékesített víz (m3) 21 308 24 103 21 096 26 242 20 949 

Átvett víz (m3) - 1 413 25 173 27 382 24 537 

Kitermelt víz (m3) 28 551 32 947 -* -* -* 

Hálózat hossz (km) 13,94 13,94 13,94 13,93 13,93 

Bekötések darabszáma 427 426 428 425 430 
*: 2015.12.17. dátummal rákötött a regionális vízellátó rendszerre 

Forrás: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt. 

 

1.3.5. Szennyvízelvezetés 

 

A község közigazgatási területén nem került szennyvízgyűjtő csatornahálózat kiépítésre. 

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2014. (IV. 4.) ÖK rendelete 

szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás 

kötelező igénybevételét, amely alapján valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán 

keletkezett háztartási szennyvíz közszolgáltatás keretében történő elszállíttatásáról 

gondoskodni. 

 

Az ennek megfelelően a településen keletkező kommunális szennyvizek szippantó kocsival 

kerülnek elszállításra (közszolgáltató: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.) a gyomaendrődi 

szennyvíztisztító telepre. 

 

A településről a 2014- 2018 időszakban a 4. sz. táblázatban bemutatott nem közművel 

összegyűjtött kommunális szennyvíz került elszállításra a gyomaendrődi szennyvíztisztító 

telepre. 
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4. sz. táblázat 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nem közművel összegyűjtött kommunális szennyvíz (m3) 200 200 237 169 184 

Forrás: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zrt. 

 

 

1.3.6. Szennyvíztisztítás 

 

Hunya Község Önkormányzata 35400/1030-13/2016. ált. (módosítás: 35400/85-6/2019. ált.) 

iktatószámú elvi vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik a települési szennyvíztisztító telep 

megterveztetésére. Az engedély 2020. január 22. napjáig hatályos. 

 

- A tervezett létesítmény helye: Hunya, külterület 06/57 hrsz. 

- A tervezett kapacitás:   65 m3/d, 783 LE 
(ebből 60 m3/d csatornán összegyűjtött, 5 m3/d szippantott) 

- Technológia:    folyamatos átfolyású totáloxidációs biológiai  

tisztítás (szervetlen, szerves anyag, 

nitrogénformák eltávolítása), kémiai úton történő 

foszforeltávolítás, fertőtlenítési lehetőség, 

iszapkezelés. 

- A tisztított szennyvíz befogadója: a tisztított szennyvíz nyomóvezetéken kerülne a  

Hunya, 032/16 hrsz- en lévő, a Hunyadi Mg. 

Szövetkezet tulajdonában és kezelésében lévő 

csatornába bevezetésre, amely a Szent László 

csatorna 16+409 szelvényébe csatlakozik. 

  



Hunya Község Környezetvédelmi Programja 

2019-2024 
 

17 / 27 
 

 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

A hulladékgazdálkodás helyi közszolgáltatás biztosításával Hunya Község Önkormányzatának 

Képviselő- testülete a 11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletében rendelkezik. 

 

A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a DAREH 

BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

 

A hulladékszállítási közszolgáltatási terület határait az 5. sz. táblázat mutatja be. 

 

 5. sz. táblázat 
Közszolgáltatással ellátott terület Közszolgáltatás típusa (kukás/zsákos) 

Ady utca kukás 

Alkotmány út kukás 

Arany János utca kukás 

Bartók utca kukás 

Bundásisor tanya zsákos 

Dávidsor tanya zsákos 

Deák utca kukás 

Dózsa utca kukás 

Giriczsor tanya zsákos 

Iványisor tanya zsákos 

Jókai utca kukás 

József Attila utca kukás 

Kinizsi utca kukás 

Kodály utca kukás 

Kontrasor tanya zsákos 

Kossuth utca kukás 

Községsor tanya zsákos 

Liget utca kukás 

Óvoda utca kukás 

Örménykút tanya zsákos 

Peres tanya zsákos 

Petőfi út kukás 

Pintérsor tanya zsákos 

Rákóczi út kukás 

Széchenyi utca kukás 

Táncsics utca kukás 

Templomsor tanya zsákos 

Utolsósor tanya zsákos 

Vörösmarty utca kukás 
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A 2014- 2018 közötti időszakban közszolgáltatás keretében a 6. sz. táblázatban felsorolt 

hulladéktípusok kerültek elszállításra a településről. 

 

6. sz. táblázat 

 
Év EWC 20 03 01 

települési szilárd hulladék (kg) 

EWC 20 03 07 

lom (kg) 

2014 102.900 9.040 

2015 93.120 4.240 

2016 42.120 4.520 

2017 73.780 0 

2018 117.953* 2.120* 
Megjegyzés: 2017. október 01- től a DAREH Bázis Zrt. látja el a településen a közszolgáltatói tevékenységet 

*: 2017. 10. 01. – 2018. 12. 31. 

Forrás: Regionális Hulladékkezelő Kft., DAREH Bázis Zrt. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve 

ártalmatlanítása a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) telepén történik. 

A közszolgáltató házhoz menő lomtalanítás keretében, évente két alkalommal, az 

ingatlanhasználóval történő előzetes egyeztetés alapján meghatározott konkrét naptári napon 

gondoskodik az ingatlanhasználó közszolgáltatásba bevont ingatlanából történő lomtalanítás 

megszervezéséről és lebonyolításáról. 

 

Elkülönítetten gyűjtött hulladék 

 

A természetes személy ingatlanhasználó részére az elkülönítetten gyűjtött hulladék (műanyag, 

papír, fém) gyűjtésére a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és a közszolgáltató 

azonosító jelével ellátott zsák szolgál. 

 

A természetes személy ingatlanhasználó részére az elkülönített gyűjtött biológiailag lebomló 

(zöld) hulladék gyűjtésére a gyűjtő ponton rendelkezésre bocsátott konténer szolgál. 

 

A természetes személy ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékot 

hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladékot kezelő létesítménybe szállíthatja és ott a jogosultnak átadhatja, feltéve, hogy 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a koordináló szerv részére megfizette, 

korábbi hulladékgazdálkodással kapcsolatos tartozása nincsen, továbbá a hulladékot 

hulladékgyűjtő ponton található gyűjtőedényben elhelyezheti. 

 

Hulladékgyűjtő helyek 

1. Hulladékudvar 

Név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt 

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 

Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017 
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2. Hulladékudvar 

Név: DAREH Bázis Zrt. Dévaványa Hulladékudvar 

Cím: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19. 

Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/026196-011/2016 

 

Elkülönített hulladékgyűjtő pont 

Műanyag, üveg, papír gyűjtő pont: Petőfi út – Rákóczi úti kereszteződés 122/2 hrsz. 

Zöldhulladék gyűjtő pont: Arany János utca, 286 hrsz. 

 

 

Rekultivált települési szilárdhulladék lerakó telep 

 

A felhagyott települési szilárdhulladék lerakó telep műszaki adatai: 

- elhelyezkedés:   Hunya, hrsz. 040/29 és 040/38 

- üzemelése:    1970-1998 

- a lerakott hulladékmennyisége: 3.363 m3, 2.522 tonna 

- a lerakó területe:   5.745 m2 

- monitoring rendszer:   3 db talajvízfigyelő kút 

 

A hulladéklerakó rekultivációja a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004 pályázat keretében 

megvalósult. 
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1.5. A földtani közeg védelme 

 

Termőföld védelem 

 

A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az 

ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A föld védelme magában 

foglalja a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága 

védelmét is. 

 

Hunya közigazgatási területe 32.568.581 m2, melyből 1.003.932 m2 belterület, 31.564.649 m2 

külterület. 

 

A mezőgazdasági területek művelési ágankénti megoszlását a 7. sz. táblázat szemlélteti. 

 

7. sz. táblázat 

Művelési ág Terület (m2)* Megoszlás (%) 

erdő 198.319 0,6 

fásított terület 33.631 0,1 

legelő 19.936 0,1 

gyümölcsös 9.090 0,03 

szántó 29.870.651 91,7 

kivett 2.436.954 7,5 

Összesen 32.568.581 100 
*Forrás: www.takarnet.hu 

 

A termőföld védelme érdekében, valamint az egységes területalapú támogatások és egyes 

vidékfejlesztési támogatások igényléséhez betartandóak a „Helyes Mezőgazdasági és 

Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok 

állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM 

rendeletben előírt „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” feltételrendszer előírásai. 

 

 

1.6. Az épített környezet védelme 

 

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 4/2019. 

(II.28.) önkormányzati rendelete szabályozza az épített környezet helyi védelmét. 

 

A településen helyi egyedi védelem alatt álló építmény nincs. 

 

A településen általános régészeti védettség alatt lévő lelőhelyek: 

Baják L. tanya, Biricztanya, Bundási-dűlő III., Bundási-dűlő II., Bundási-dűlő IV., 

Bundási-dűlő I., Bundási-dűlő - Község sori iskola, Bundási-dűlő - Tímár kereszt, 

Csárda-völgy – Hagymaföldek, Csárda-völgy – Hanyecztanya, Derék út, Faluszéle, 

Giricz sor, Giricz sor – Tímártanya, Határ sor, Határ-szög, Hunyadi Tsz, Iványi-derék, 

Iványi-dűlő, Iványi sor – Sertéstelep, Iványi sor – Szabótanya, Keselyűs-dűlő, 
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Kiszelytanya, Kupec Panna tanyája, Ördög-oldal, Örménykúti-dűlő III., Örménykúti-

dűlő II., Örménykúti-dűlő IV., Örménykúti-dűlő I., Örménykúti-dűlő V., Örménykúti-

dűlő – Hanyecztanya, Örménykúti-dűlő – Rautanya, Örménykúti-dűlő – Tímártanya, 

Örménykúti-dűlő – Útfél, Örménykút – Lestyántanya, Pap-dűlő II., Pap-dűlő I., Peres-

dűlő II., Peres-dűlő I., Pintér sor, Szabótanya, Tímár-féle homokbánya, Tímár kereszt, 

Uhrin Károly tanyája, Utolsó sor, Új Kondorosi bekötőút, Varjútanya, Zsidó sor – 

Tímártanya. 

 

 

1.7. Természetvédelem 

 

NATURA 2000 területek 

 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Hunya település közigazgatási 

területe NATURA 2000 terület szempontjából nem érintett. 

 

Helyi jelentőségű védett természeti értékek 

 

 a piac területe   5 db piramistölgy (Quercus robur „Fastigiata”) 

     magas kőris (Fraxinus excelsior) 

 a liget területe   2 db húsos som (Cornus mas) 

     10 db vadgesztenye (Aesculus sp.) 

 Kossuth Lajos u. 2-10. 20 db hársfa (Tilia sp.) 

 Kossuth u.   kocsányos tölgy (Quercus robur) 

 Kossuth u. 3.   virágos kőris (Fraxinus ornus) 

     fehér eper (Morus alba) 

 Kossuth u. 34.   magas kőris (Fraxinus excelsior) 

 

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület 

 

A település közigazgatási területén a helyi jelentőségű természetvédelmi terület a Hunyai 

homokbánya. 

 

 

Törzskönyvi adatok: 

Név: Hunyai homokbánya 

Törzskönyvi szám:3/166/TT/85 

Megye: Békés 

Település: Hunya 

Helyrajzi szám: 048/37c 

Védettségi szint: helyi jelentőségű 

Védelmi kategória: TT 

Kiterjedése: 3,04 hektár 

Ebből fokozottan védett: 0 hektár 

Hatályba lépés éve: 1995 
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1.8. Energiaellátás 

 

Földgáz 

 

A községben a vezetékes földgázellátást az NKM Földgázszolgáltató Zrt. látja el. 

 

A vezetékes gázhálózattal a lakások 90 %-a rendelkezik. A településen 383 db fogyasztási 

helyen 346 db lakossági fogyasztó és 37 db nem lakossági fogyasztó veszi igénybe a vezetékes 

gázszolgáltatást. 

 

A földgáz gerincvezeték hossza 12.859 m, a leágazások hossza 3.622 m. 

 

Elektromos áram 

 

A községben az elektromos áramellátást az NKM Áramszolgáltató Zrt. biztosítja. 

 

Az önkormányzati fenntartású intézmények 15 db fogyasztási helyen veszik igénybe a 

közműszolgáltatást a településen. 

 

A településen a villamos- energia ellátás 100 %-os. 

 

1.9. Infrastruktúra 

 

Közúti közlekedés 

 

A település a 44-es számú főútról Kondorosnál északra kanyarodva a 4642 sz. útról, vagy a 

Szarvast Mezőberénnyel összekötő 4641 sz. útról elérhető el. 

 

A településen naponta menetrend szerinti buszjárat biztosítja a helyközi utazás lehetőségét 

Kondoros, Szarvas és Gyomaendrőd irányába. 

 

Gyalogos közlekedés 

 

A településen lévő 13 utca mind járható, legalább egyik oldalon mindenütt van járda. 

 

Kerékpáros közlekedés 

 

A településen kerékpárút jelenleg még nem került kiépítésre. 
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1.10. Környezeti nevelés 

 

A környezeti szemléletformálás, nevelés fontos szerepet játszik a település életében. 

 

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai ellátás tevékenységet végez a 

településen. 

 

Az intézményben 1 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

dolgozik. 

 

A 2018/2019 nevelési évben 12 gyermek (tanköteles korú 6-7-8 évesek: 7 gyermek, középsős 

korú 4-5 évesek: 2 gyermek, kiscsoportos korú 3-4 évesek: 3 gyermek) részesült óvodai 

ellátásban. 

 

A 2019/2020 nevelési évben tankötelezettségét 3 gyermek kezdi meg, a 3 kortól kötelező 

óvodai jogviszonyt 1 gyermek kezdi meg. 

 

Az óvoda az oktató- nevelő munkáját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján 

megírt Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda Óvodai Pedagógiai Programja 

alapján végzi. 

A program „A külső világ tevékeny megismerése” foglalkozás keretében ismerkednek az 

óvodások a környezetvédelem alapjaival. 

A program 2. számú melléklet „Egészségfejlesztési program” „Környezeti higiéné” című 

fejezetében külön szerepet kap a környezet védelme. 

 

A jeles környezetvédelmi napok közül az Állatok Világnapját, a Víz Világnapját, a Föld Napját, 

a Madarak és Fák Napját megünneplik. 

 

További foglalkozások: Szarvasi Arborétum, Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark 

látogatása; papírgyűjtés; téli madáretetés; virágoskert közös ültetése és gondozása; közös 

szemétszedés a játszótér és környékén; beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtésről. 

 

A település általános iskolás korú gyermekei a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium tanulói Gyomaendrődön. 

 

A 2018/2019 iskolai évben hunyai lakhelyű 1. osztályos tanuló 2 fő, 2. osztályos tanuló 4 fő, 3. 

osztályos tanuló 1 fő, 4. osztályos tanuló 3 fő volt. 

 

Az általános iskolai tanterv keretében környezetvédelmet az alábbiak szerint tanulnak a 

gyerekek: környezetismeret tantárgy heti 1 órában (36 óra/év), technika és életvitel tantárgy 

heti 1 órában (36 óra/év). 

 

A környezeti nevelés részeként használt elemet folyamatosan gyűjtenek az intézményben, 

évente 1 alkalommal papírgyűjtést szerveznek, tavasszal fentarthatósági tematikus hét 

keretében ismertetik meg a tanulókkal a környezetvédelem alapjait. 

  



Hunya Község Környezetvédelmi Programja 

2019-2024 
 

24 / 27 
 

 

2. A fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt 

környezetvédelmi célok meghatározása 

 

A jelen fejezetben megfogalmazott, elérni kívánt célok elsősorban a település sajátos 

helyzetére tekintettel kerültek megfogalmazásra figyelembe véve a 27/2015. (VI. 17.) OGY 

határozattal elfogadott, a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi 

Programban megfogalmazott célokat. 

 

2.1. Levegőtisztaság védelem 

- A légszennyezettség kialakulásának megelőzése, a település jó levegőminőségének 

fenntartása. 

 

2.2. Zaj- és rezgésvédelem 

- A lakosság meglévő nyugalmának további biztosítása zajvédelem tekintetében. 

 

2.3. A felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme 

- A bel- és csapadékvíz biztonságos elvezetésének fenntartása. 

- A közüzemi ivóvízellátás közszolgáltatás biztonságának fenntartása, a vízkészleteket 

pazarló és a többletköltségekkel járó hálózati veszteségek csökkentése. 

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek gyűjtési feltételeinek műszaki 

javítása. 

- A településen a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése. 

 

2.4. Hulladékgazdálkodás 

- Hulladékképződés megelőzése, csökkentése. 

- Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése. 

 

2.5. A földtani közeg védelme 

- A talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékenységének 

hosszú távú fenntartása. 

 

2.6. Természet- és tájvédelem 

- A helyi védett természeti értékek megőrzése, esetleges bővítése. 

 

2.7. Energiaellátás 

- A közintézményeknél a megújuló energia korszerűsítés megvalósítása. 

 

2.8. Infrastruktúra 

- Az úthálózat fejlesztése. 

 

2.9. Környezeti nevelés 

- A lakosság szemléletformálása lakossági fórumok, előadások megtartásával. 
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3. A célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedések 

 

3.1. Levegőtisztaság védelem 

 

Önkormányzat 

- A jogszabályban előírt levegőtisztaság-védelmi feladatok (jogszabályalkotás, hatósági 

feladatok) teljes körű ellátása, betartása. 

- Az önkormányzati területeken a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatok 

végrehajtása. A parlagfű és az ellene való védekezési kötelezettség elmulasztásának 

felderítése, a kapcsolódó hatósági intézkedések foganatosítása. 

 

Lakosság 

- Háztartási tüzelőberendezések (pl. kályhák, kazánok, konvektorok) és kémények 

rendszeres karbantartása. 

- A parlagfű elleni védekezés elvégzése és a parlagfű- mentes állapot fenntartása. 

 

3.2. Zaj- és rezgésvédelem 

 

Önkormányzat 

- Terület- és településrendezési tervek kialakítása során a zajvédelmi szempontok 

figyelembevétele. 

 

3.3. A felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme 

 

Önkormányzat 

- A bel és csapadékvíz elvezető rendszer folyamatos karbantartása. 

- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek gyűjtés műszaki feltételeinek 

javítására, a szennyvízcsatorna hálózta és szennyvíztisztító telep építésére irányuló 

pályázat figyelése. 

 

Lakosság: 

- Takarékos ivóvíz használat, víztakarékos eszközök használata. 

 

3.4. Hulladékgazdálkodás 

 

Önkormányzat 

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos, magas színvonalú biztosítása és 

fejlesztése (pl. házi komposztálás bevezetése) a lakosság számára a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató révén, egyben a hulladékgazdálkodási törvényben 

előírt kötelezettségek teljesítése. 

Gazdálkodó szervezet, lakosság 

- A hulladék keletkezés megelőzésében, a keletkező hulladék szelektív gyűjtésében 

történő aktív részvétel. 
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3.5. A földtani közeg védelme 

 

Gazdálkodó szervezet, földhasználó: 

- A termőföld igénybevételével megvalósuló beruházások során a talajvédelmi szabályok 

betartása (a beruházással, építéssel érintett területek humuszos termőrétegének 

megmentése, illetve a környező talajok minőségének megóvása). 

- A helyes mezőgazdasági használat betartása. 

 

3.6. Természet- és tájvédelem 

 

Önkormányzat 

- A helyi védett természeti érték állapotának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén az 

állapotnak megfelelő kezelő beavatkozások elvégzése. 

- A településen lévő természeti értékek újbóli felmérése új elemek védettségbe történő 

felvétele céljából. 

 

3.7. Energiaellátás 

 

Önkormányzat 

- A közintézmények energiakorszerűsítési beruházásokra kiírt pályázatok figyelemmel 

kísérése. 

 

3.9. Infrastruktúra 

 

Önkormányzat 

- Hunya Község Önkormányzata a Község külterületén lévő 059/2 hrsz-ú külterületi 

mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációját kívánja megvalósítani. 

Megvalósulás esetén a jelenlegi útvonalon kényelmesebben és forgalombiztonsági 

szempontból biztonságosabban fog bonyolódni a forgalom. A felújítás fő célja a 

mezőgazdasági bekötőút ellenállóvá tétele az időjárásnak, és a megnövekvő forgalom 

zavartalan levezetésére. 

 

3.10 Környezeti nevelés 

 

Önkormányzat 

- Az Önkormányzat által rendszeresen megszervezett környezetvédelmi témájú 

előadások, lakossági fórumok megtartása, amely során bemutatásra kerülnek helyi 

viszonylatban a települést érintő aktuális környezetvédelmi feladatok, 

világviszonylatban a nagyvilágban zajló folyamatok. 

Óvoda 

- Környezetvédelmi témájú mese dramatizálása és előadása a gyerekeknek. 

- Csoportos kirándulás szervezése a Békésszentandrási Duzzasztóhoz. 

- A Békésszentandrási Általános Iskolával közös tevékenység szervezése a Holt- Körös 

partján.  
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4. A kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési 

eszközei 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény Kt.48/E. § (3) 

alapján Hunya Község Önkormányzata gondoskodik a települési környezetvédelmi 

programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és 

figyelemmel kíséri a feladatok ellátását. 

 

Az Önkormányzat feladata, hogy az új pályázati ciklusban megjelenő pályázatokat figyelemmel 

kísérje, és a meglévő elképzeléseire szabottan, illetve a kiírásra kerülő pályázatok 

függvényében, esetleg új környezetvédelmi célok megfogalmazásával pályázzon az adott projekt 

megvalósítására. 

 

Ezeken túlmenően az Önkormányzat a környezet védelmével kapcsolatos jogszabályi 

változásokat figyelemmel kíséri, és azokat átvezeti a környezetvédelmi programban, biztosítva 

ezzel a település környezetvédelmi program naprakészen tartását. 

 

A kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési és értékelési eszközei az 

Önkormányzat képviselő- testületének hatáskörében vannak. 

 

 

5. Az intézkedések végrehajtásának költségigénye, ütemezése 

 

8. sz. táblázat 

Beruházás Költség (Ft) Forrás Határidő 

Szennyvíztisztítás 

A szennyvízberuházás (gyűjtő 

hálózat és telep) megvalósítása 

pályázat 

függvényében 

pályázat pályázat 

függvényében 

Infrastruktúra 

059/2 hrsz-ú külterületi 

mezőgazdasági bekötőút 

mechanikai stabilizációja 

pályázat 

függvényében 

pályázat pályázat 

függvényében 

Környezeti nevelés 

Környezetvédelmi fórumok, 

előadások megtartása 

az éves 

költségvetés 

függvényében 

saját folyamatos 

 



 

 

 

 

1. sz. Melléklet 

 

Fényképdokumentáció 
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A Községháza épülete 

A Szent László király Plébánia épülete 

Az 1896- ban épült Római Katolikus templom 
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A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

A Művelődési Ház 

Az Idősek Klubja 
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Id. Szabó Béla és Neje Falumúzeuma 

A hidroglóbusz 

A régi VÍZMŰ telep 
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. szeptember 25-i ülésére 

Tárgy:  Általános iskolai körzethatár véleményezése
Készítette:  Omiliákné Csikós Anikó
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester

 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a köznevelési feladatokat
ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel
összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A nevelési- oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 ( VIII. 31. ) EMMI rendelet 24. § (1)
bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október
utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzati véleményét.
 
Fentiek miatt a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala azzal a kéréssel fordult Hunya Község
Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak
meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldjük meg.
A tett módosítási javaslatainkat eltérő színnel jelöltük.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni. 

Döntési javaslat 

"Általános iskolai körzethatár véleményezése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: általános ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a kötelező felvételt biztosító
általános iskolák körzethatárainak kialakítását, valamint – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének meghatározását a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal részére:
 
Település 2.: Gyomaendrőd
Kötelező felvételt biztosító iskola:

028298 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Kollégium 5502 Gyomaendrőd Népliget utca

2.
 Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási
területe.
Közterület neve jellege tartomány -tól -ig
Akác utca teljes   
Alkotmány utca teljes   
Apponyi utca teljes   
Babits Mihály utca teljes   
Baross Gábor utca teljes   
Bartók Béla utca teljes   
Bethlen Gábor utca teljes   
Blaha Lujza utca teljes   
Bogárzói kertsor teljes
Borostyán utca teljes   
Csatorna határsor
Csejti utca teljes   
Csillagos utca teljes   
Csurgó utca teljes   
Damjanich utca teljes   
Dávid tanya teljes   
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Deák Ferenc utca teljes   
Delta út teljes   
Décsi utca teljes   
Doboskert utca teljes   
Dózsa György utca teljes   
dr. Csókási Béla tér teljes   
Egressy Béni utca teljes   
Endrődi utca teljes   
Farkasfoki kertsor teljes   
Fazekasi utca teljes   
Fő út páros oldal 2 156/1
Fő út páratlan oldal 1 133
Gábor Áron utca teljes   
Gutenberg utca teljes   
Hídfő utca teljes   
Honvéd utca teljes   
Hősök tere teljes   
Ipartelep utca teljes   
József Attila utca teljes   
Kacsóh Pongrác utca teljes   
Kálmán Farkas utca teljes   
Kenderáztató utca teljes   
Keresztúri utca teljes   
Kisfok utca teljes   
Kislapos utca teljes   
Kodály Zoltán utca teljes   
Korányi Frigyes utca teljes   
Kovács Imre utca teljes   
Kós Károly utca teljes   
Köztársaság utca teljes   
Külterület tanya teljes   
Kürt utca teljes   
Lábas utca teljes   
Leányvár út teljes   
Liliom utca teljes   
Magtárlaposi utca teljes   
Mester utca teljes   
Mikes Kelemen utca teljes   
Mirhói utca teljes   
Mohácsi utca teljes   
Móra Ferenc utca teljes   
Nadrág-fok utca teljes
Nagylaposi vasútállomás - teljes   
Nagylaposi MÁV lakás - teljes   
Napkeleti utca teljes   
Népliget út teljes   
Nyárszegi utca teljes   
Október 6. lakótelep teljes   
Orgona utca teljes   
Pipás-éri utca teljes
Polányi Máté utca teljes   
Rácz Lajos utca teljes   
Rózsahegyi Kálmán utca teljes   
Seberehát utca teljes
Selyem út teljes   
Simai utca teljes   
Sugár út teljes   
Susány-háti utca
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Szabadság utca teljes   
Szabó Ervin utca teljes   
Szélmalom utca teljes   
Szent Antal utca teljes   
Szent István utca teljes   
Tamási Áron utca teljes   
Tanya II.  teljes   
Tanya VII.  teljes   
Táncsics Mihály utca teljes   
Telekparti út teljes   
Temető utca teljes   
Toronyi utca teljes   
Tóth Árpád utca teljes   
Tölgy utca teljes   
Tulipán utca teljes   
Újkert sor teljes   
Varjasi utca teljes   
Vasúti őrházak teljes   
Vasútsor utca teljes   
Vasvári Pál utca teljes   
Vaszkó Mihály utca teljes   
Zöldfa utca teljes   
Zrínyi Ilona utca teljes   
Zsák utca teljes   
Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények:
 

202775 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézménye 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 11.

  

202775
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézményének
Telephelye

5510 Dévaványa Bem József utca 4.

  

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



27

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. szeptember 25-i ülésére 

Tárgy:  Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról
Készítette:  Buza Anita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a szabályozza a
főállású polgármester szabadságát. A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester évi huszonöt
munkanap alapszabadságra és tizennégy nap munkanap pótszabadságra jogosult.
 
A polgármester időarányosan 2019. október 13. napjáig 31 nap szabadságra jogosult.
 
A Kttv. alapján a polgármester a szabadság igénybevételéről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
 
Hegedüs Roland polgármester szabadsága 2019-ben a következőképpen alakult:
 
Igénybe vett szabadság:
 
2019.04.03.-2019.04.03. 1 nap
2019.04.08.-2019.04.08. 1 nap
2019.04.29.-2019.05.02. 3 nap
2019.05.15.-2019.05.17. 3 nap
2019.06.25.-2019.06.25. 1 nap
2019.07.10.-2019.07.23. 10 nap
2019.08.08.-2019.08.12. 4 nap
2019.08.29.-2019.08.29. 1 nap
2019.09.02.-2019.09.06. 5 nap
2019.09.19.-2019.09.20. 2 nap
 
Összesen: 31 nap
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: általános ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hegedüs Roland polgármester szabadságáról
szóló beszámolót.
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
8. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület

2019. szeptember 25-i ülésére 

Tárgy:  Bejelentések
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