
Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

2019. november 27. napján 13:30 órakor

tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Községháza Ülésterem

Napirend:

    1. Az önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodás felülvizsgálata

    2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata

    3. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
    4. Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
    5. Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről
    6. A 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása (I. forduló)
    7. VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges forrás megelőlegezése és kijelölése
    8. Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve

    9. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázat eredménytelenné
nyilvánítása

    10. Szent László Király Plébánia támogatási kérelme
    11. Képviselő személy delegálás a DAREH társulásba
    12. A Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása, beszámoló a szabadságának alakulásáról
    13. Bejelentések

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Hunya, 2019. november 22.

Hegedüs Roland

polgármester
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  Az önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodás felülvizsgálata
Készítette:  Megyeri László aljegyző
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 85. § (3) bekezdése
alapján az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról vagy megszüntetéséről állapodnak meg, mely a választásokat követő év első napjával lép hatályba.
 
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről a három önkormányzat 2013. áprilisában kötöttek
szerződést. A közös önkormányzati hivatal létrehozására és működésére vonatkozó alapvető szabályokat az Mötv.
84-86. § állapítja meg. A közös önkormányzati hivatalt azok a járáson belüli községi önkormányzatok hozzák létre,
amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek
lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések
összlakosságszámának el kell érni legalább a kétezer főt, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések számának el
kell érni a hét települést. Amennyiben a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések közül valamelyik város
az összlakosságszámra vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni, és az minősül székhely településnek. A közös
hivatal létszámát az érintett települések megállapodásukban határozzák meg. A városi önkormányzat nem
tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését. A
megállapodásban az abban foglaltak szerint kell biztosítani az igazgatási munka folyamatos ellátásához személyi és
tárgyi feltételeket. A közös önkormányzati hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok a
megállapodásban foglaltak szerint biztosítják, vagy ha ezt ebben az okiratban nem rendezték, akkor lakosság
arányosan. A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője, vagy megbízottja köteles a képviselő-testületek
ülésen részt venni. A jegyző valamennyi érintett településen köteles ellátni a jegyzői feladatokat.
 
Amennyiben a közös önkormányzati hivatal székhelye város, a felek eltérő megállapodásának hiányában a jegyzőt a
város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
 
A felek által a törvényben meghatározott határidőben történő döntésük kihat a következő önkormányzati ciklus
idejére, mert amennyiben a közös önkormányzati hivatal fenntartásáról döntenek, úgy abból legközelebb a
következő általános önkormányzati választást követően dönthetnek.
 
Figyelemmel arra, hogy az Mötv. 85. § (7) bekezdése szerint a városi önkormányzat nem tagadhatja meg a közös
önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település
kezdeményezi, így véleményem szerint a felmondására sincs meg a lehetősége, erről csak az érintett községi
önkormányzatok dönthetnek. Ilyen irányú igény sem a 2014. novemberi felülvizsgálatkor, sem pedig azóta nem
merült fel igény.
 
A Közös Önkormányzati Hivatal működéséről minden alapító önkormányzat Képviselő-testülete előtt beszámoltunk,
melyet elfogadtak.
 
A működési feltételekről a felek konszenzussal döntenek.
 
A felülvizsgálat során szükségessé válik a megállapodás 3.) pontjában a közös hivatal működési költségei
elszámolásának szabályozását pontosítani. Az elszámoláskor nemcsak a köztisztviselői létszámot kell figyelembe
venni lakosságarányosan, hanem az általános irányítói létszám (jegyző, aljegyző) személyi és dologi költségeit
valamint a működéshez kapcsolódó szakmai infrastruktúra és dologi költségeket is.
 
A megállapodás 4.) pontjában, az elmúlt öt év tapasztalatai tükrében, szükséges módosítani a jegyző és aljegyző
községi ügyfélfogadási idejének rendjét. A tapasztalatok szerint a heti egy, félnapos ügyfélfogadás kielégíti a helyi
igényeket és biztosítja a kirendeltségi munka személyes irányítását, az ellenőrzést, a koordináció és egyéb
szervezési feladatok elvégzését.
A módosítás alapján, figyelemmel az egyeztető tárgyalásokra, minden héten szerdán Hunyán 9-12 óráig, minden
héten csütörtöki napon Csárdaszálláson 9-12 óráig tartózkodik a jegyző vagy az aljegyző, illetve akadályoztatásuk
esetén a jegyző megbízottja.
Változott továbbá a létszám is 2014 óta. A köztisztviselői és kisegítői létszám 54 főre módosult, ebből 48 fő
Gyomaendrődön, 3 fő Csárdaszálláson, 3 fő Hunyán dolgozik.
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Az 5.) pont módosítását az időközben kötelezően alkalmazandó Önkormányzati ASP informatikai rendszer
bevezetése miatt a saját szoftver csomagban bekövetkezett változás teszi indokolttá.
 
A 7.) pont rendelkezett arról, hogy a közös hivatalt érintő alapvető kérdésekben (pl. költségvetés, ellenőrzési
jegyzőkönyv megvitatása, alapító okirat felülvizsgálata, SZMSZ módosítása stb.) együttes ülés keretében kerüljön
megvitatásra.
Ez a gyakorlatban nem működött, nem is volt rá igény és nem is indokolt a következők miatt:
a) Az együttes ülés esetén is önállóan szavaznak a képviselő-testületek és önálló jegyzőkönyv születik. Az önállóan
meghozott döntés hordoz magában létszámarányos voksot.
b) Az együttes ülés időbeni koordinálása, megszervezése logisztikai nehézségeket is jelent, másrészt egy-egy
esetben a téma kétszeri tárgyalását is eredményezné (pl. a hivatal költségvetését együttesen is tárgyalnák, de az
önkormányzatok saját költségvetéseiket külön is megtárgyalják)
c) Adott esetben többször kellene egy évben együttes ülését tartani (pl. költségvetés, SZMSZ vagy alapító okirat
módosítás, valamilyen vizsgálati jelentés megvitatása, pályázat benyújtása stb) jelentős idő és költség terhelést is
jelentene.
 
Ezért javasoljuk, hogy ezeket a kérdéseket a képviselő-testületek az eddigi gyakorlat szerint önállóan, időben és
térben elkülönülten vitassák meg, de a meghozott döntésükben a lakosságarányos többségi elvnek kell
érvényesülnie.
 
A települések polgármesterei elfogadták a megállapodás döntési javaslat szerinti módosítását, amelyet
jóváhagyásra a képviselő-testületek elé beterjesztenek.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Az önkormányzati hivatal alapításáról szóló megállapodás felülvizsgálata"

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

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló 2013. április 1-én megkötött Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

Megállapodás
(tervezet)

 
Mely létrejött Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.;
 képviseli: Nagy Zsolt Sándorné) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5555 Hunya, Rákóczi út
19.; képviseli Hegedüs Roland polgármester) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.; képviseli Toldi Balázs polgármester) között (a továbbiakban együttesen : felek) az
alábbi feltételekkel:
 
1) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 2013. április 1-én megkötött és 2014.
novemberében módosított Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 4.) pontjának „A kirendeltségek
működtetésére a községi önkormányzat által biztosítandó pénzeszköz számítása oly módon történik, hogy a
hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően ki kell számítani a tárgyévre a feladatfinanszírozás
szerint a közös hivatalt megillető létszámot, az ehhez kapcsolódó pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan
meg kell határozni a településeket megillető létszámot és pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell
határozni a településeket megillető létszámot és pénzösszeget. Az önkormányzatok a kirendeltségen alkalmazott
létszám különbözet összegét kötelesek megtéríteni.” szövegrésze helyébe a „A kirendeltségek működtetésére a
községi önkormányzat által biztosítandó pénzeszköz számítása oly módon történik, hogy a hatályos költségvetési
törvényben foglaltaknak megfelelően ki kell számítani a tárgyév feladatfinanszírozás szerint közös hivatalt megillető
létszám bér- és járulék költségét, továbbá a kirendeltség szakmai működéséhez szükséges további közös
költségeket, így különösen a hivatal vezetőinek bér- és járulék, a kiküldetés, a szoftverek üzemeltetésének, az
infokommunikációs és ehhez kapcsolódó biztonsági rendszerek fenntartásának költségét, az ehhez kapcsolódó
pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell határozni a településeket megillető létszámot és
pénzösszeget. Az önkormányzatok a kirendeltségen alkalmazott létszám különbözet és a szakmai működési költség
lakosság arányos összegét kötelesek megtéríteni.” szöveg lép.
 
2) A megállapodás 4.) pontjának „A közös hivatal teljes létszáma 51 fő.” szövegrésze helyében a „A közös hivatal
teljes létszáma 54 fő.” szöveg lép.
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3) A megállapodás 4.) pontjának „A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog gyakorlói megállapodnak abban,
hogy a községekben az igazgatási munka ellenőrzése, felügyelete, továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös
hivatal vezetését ellátó jegyző, vagy az aljegyző minden hét szerdai napján 9-16 h-ig a hunyai, minden héten
csütörtökön 9-12 h-ig a csárdaszállási kirendeltségen köteles tartózkodni.” szövegrésze helyében a „A felek, mint a
jegyző esetében a munkáltató jog gyakorlói megállapodnak abban, hogy a községekben az igazgatási munka
ellenőrzése, felügyelete, továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös hivatal vezetését ellátó jegyző, aljegyző vagy a
jegyző megbízottja minden hét szerdai napján 9-12 h-ig a hunyai, minden héten csütörtökön 9-12 h-ig a
csárdaszállási kirendeltségen köteles tartózkodni.” szöveg lép.
 
4) A megállapodás 5.) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„A felek megállapodnak, hogy a közös hivatalban a kötelezően alkalmazandó Önkormányzati ASP és egyéb állami
informatikai rendszereken túl a következő szoftverek kerülnek közös alkalmazásra, a kistérségi informatikai hálózat
igénybevételével: Testületi üléseket előkészítő rendszer (EDtR), Szociális támogatások rendszere (WinSZOC), jogi
adatbázis és saját jogi adatbázis készítés (Jogtár), személyzeti munkát támogató rendszerek (szabadság igénylés
és nyilvántartás), felhőalapú adattárolás és munkacsoportos tevékenység támogatás (Office 365).”
 
5) A megállapodás 4.) pontjának „Vállalják továbbá, hogy a közös hivatal költségvetését, beszámolóját,
ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket, alapító okiratát, SZMSZ-t a közös hivatalt érintő fejlesztéseket a képviselő-
testületek együttes ülés keretében vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az önkormányzatok külön-külön
szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni, amennyiben megfelel a Mötv.
döntéshozatalra vonatkozó szabályainak. Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek szavazattal.”
szövegrésze helyébe a „A felek megállapodnak, hogy a közös hivatalt érintő alapvető kérdésekben (hivatal
költségvetése, beszámolója, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek, alapító okirat, SZMSZ) és a közös hivatalt érintő
fejlesztésekben, a képviselő-testületek döntése csak akkor válik hatályossá, ha az azonos kérdésben
lakosságarányos többségi döntés születik.” szöveg lép.
 
6) A Megállapodás egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti az változatlanul hatályban marad.
 
7) A jelen megállapodás a képviselő-testületek általi elfogadásával válik érvényessé, és hatályossá.
 
Gyomaendrőd, 2019. ………………….hó …….nap
 
Nagy Zsolt Sándorné

Csárdaszállás Község
polgármestere

Hegedüs Roland
Hunya Község
polgármestere

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város

polgármestere
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



MEGÁLLAPODÁS 
 
Mely létrejött Csárdaszállás Község Önkormányztának Képviselő‐testülete (5621 Csárdaszállás, Petőfi 
út 17.  sz.  képviseli  Petneházi Bálintné) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete  (5555 
Hunya, Rákóczi út 19. sz. képviseli Petényi Szilárdné polgármester) Gyomaendrőd Város Önkormány‐
zatának Képviselő‐testülete  (5500 Gyomaendrőd,  Szabadság  tér 1.  sz.  képviseli  Toldi Balázs polgár‐
mester) között azalábbi feltételekkel: 
 
1.) 
Hunya és Csárdaszállás Községek Önkormányzatainak Képviselő‐testületei  kijelentik, hogy 2011. évi 
CLXXXIX  tv.  (továbbiakban: Mötv)  84.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  feladatok  ellátására Gyo‐
maendrőd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát bízzák meg 2013.  január 1‐től, határo‐
zatlan időre. Gyomaendrőd Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Mötv 85. § (7) bekezdésében fog‐
laltakra is figyelemmel a megbízást elfogadja. Az önkormányzatok által alapított és fenntartott közös 
hivatal általános  jogutódja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (törzsszá‐
ma: 346612 adószáma: 15346614‐2‐04). Csárdaszállás Község Önkormányzatának Polgármesteri Hi‐
vatalában, Örménykút és Hunya Községek Körjegyzőségénél a hunyai polgármesteri hivatalban mun‐
kát végző közszolgálati  jogviszonyban állók esetében a közös hivatalnál  történő  tovább  foglalkozta‐
tottak, jogutódlására a Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatának Képviselő‐testületei által 
2012. október 17‐én megkötött Megállapodásban  foglaltak kell  alkalmazni. A Megállapodás a  jelen 
okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Mötv 84.§ ( 1) bekezdésében meghatározott feladatok 
ellátása tekintetében a közös hivatal jogutódja a Csárdaszállás Község Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának,  valamint  az  Örménykút  és  Hunya  Községek  Körjegyzőségénél  a  hunyai  önkormányzat 
székhelyén teljesített ellátási kötelezettség vonatkozásában. 
 
2.) 
A felek a közös hivatal megnevezését és székhelyét az alábbiak szerint határozzák meg, figyelemmel 
az Mötv 84.§ (5), 85.§ (4) bekezdéseiben foglaltakra: 
Megnevezés: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal  
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. 
 
3.) 
A felek megállapodnak, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal keretében, 5621 Csárda‐
szállás, Petőfi út 17. sz. és 5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz. alatt kirendeltséget működtetnek. A kiren‐
deltség működéséhez szükséges ingatlanok a községi önkormányzatok kizárólagos tulajdonában van‐
nak, műszaki állapotuk jó, azokban jelenleg is az önkormányzatok működését biztosító polgármesteri 
hivatalok működnek, a hatályos jogszabályi követelmények megfelelő ügyfélfogadás követelményei‐
nek maradéktalanul megfelelnek. A községi önkormányzatok kijelentik, hogy a kirendeltségek műkö‐
déséhez szolgáló ingatlan részt, a benne lévő berendezési tárgyakkal térítésmentesen a Gyomaend‐
rődi  Közös Önkormányzati  Hivatal  rendelkezésére  bocsátják  azzal,  hogy  az  átadásra  kerülő  ingó  és 
ingatlan vagyontárgyak csak a községi önkormányzatok működése, és a községi helyben történő köz‐
igazgatási ügyintézés érdekében használható. A használatra átadásra kerülő  ingatlan  fenntartásával 
járó  azon  költségek  viselése,  mely  nem  térül  meg  a  tárgyévre  hatályos  költségvetési  törvényben 
meghatározott  feladatalapú  finanszírozásból, a kirendeltség működése szerint  illetékes önkormány‐
zat kötelezettsége. A kirendeltségek működtetésére a községi önkormányzat által biztosítandó pénz‐
eszköz számítása oly módon történik, hogy a hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfele‐
lően ki kell számítani a tárgyévre a feladatfinanszírozás szerint a közös hivatalt megillető létszámot, 
az ehhez kapcsolódó pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell határozni a települése‐
ket megillető létszámot és pénzösszeget. Ezt követően lakosság arányosan meg kell határozni a tele‐
püléseket  megillető  létszámot  és  pénzösszeget.  Az  önkormányzatok  a  kirendeltségen  alkalmazott 
létszám különbözet összegét kötelesek megtéríteni.  
 



4.) 
1A felek a közös önkormányzati hivatal létszámát az alábbiak szerint állapítják meg: 
A közös hivatal teljes létszáma 51 fő. A községekben történő folyamatos igazgatási munka biztosítá‐
sának érdekében a csárdaszállási kirendeltségen 3 fö, a hunyai kirendeltségen 3 fő dolgozik. 
2 A felek, mint a jegyző esetében a munkáltató jog gyakorlói megállapodnak abban, hogy a községek‐
ben az  igazgatási munka ellenőrzése,  felügyelete,  továbbá ügyfélfogadás érdekében a közös hivatal 
vezetését ellátó jegyző, vagy az aljegyző minden hét szerdai napján 9‐16 h‐ig a hunyai, minden héten 
csütörtökön 9‐12 h‐ig a csárdaszállási kirendeltségen köteles tartózkodni. 
A  fent meghatározott  időpontokon  kívül  a  jegyző  vagy  aljegyző  köteles  részt  venni  a  községek ön‐
kormányzatainak képviselő‐testületi, továbbá annak bizottsági ülésein. 
A Mötv 83.§  (b.)  pontjában  foglaltakra  figyelemmel  a  jegyző esetében az  egyéb munkáltatói  jogok 
gyakorlásában a felek úgy állapodnak meg, hogy a székhely település polgármestere köteles a mun‐
káltató intézkedéshez beszerezni a kirendeltségek szerinti polgármesterek írásos véleményét. A felek 
az  írásba  foglalt  véleménnyel  egyenértékűnek  tekintik  amennyiben  a  véleményt  adó  elektronikus 
úton  küldi  meg  álláspontját.  Amennyiben  az  írásban  megküldött  véleménykérésre  a  kirendeltség 
szerint illetékes polgármester 3 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy támogat‐
ja  a munkáltatói döntés meghozatalát. A  kirendeltségen munkavégzést  teljesítő  közszolgálati  jogvi‐
szonyban állókkal kapcsolatos minden munkáltatói intézkedés kapcsán a munkáltatói jogot gyakorló 
a fentiek szerint köteles eljárni. A székhely település polgármestere köteles továbbá a fentiek szerint 
eljárni azon munkáltatói  intézkedések  (kinevezés,  felmentés, bérezés) meghozatalánál melyek azon 
közszolgálati jogviszonyban állókkal kapcsolatosak, akik tekintetében a munkáltatói jogot fenntartot‐
ta, vagy egyetértési joggal rendelkezik, és a munkáltatói döntéssel érintett személy munkaköri leírá‐
sában a községet, vagy községeket érintő feladat szerepel. A fentiek szerint köteles eljárni a jegyző is 
amennyiben  olyan  személy  tekintetében  gyakorol  munkáltatói  intézkedést  (felmentés,  kinevezés, 
bérezés), akik munkaköri leírásában a községet, vagy községeket érintő feladat szerepel. A közös hi‐
vatal  SZMSZ‐ben meghatározott  szervezeti  egység  vezetőinek  kinevezésénél  a polgármestereket  az 
Mötv. 81.§ (4) bekezdésében meghatározott egyetértési jog illeti meg, melynek gyakorlása során az 
Mötv. 83.§ b) pontjának első mondatában meghatározottak szerint kell eljárni. 
 
5.) 
A felek megállapodnak, hogy a közös hivatalban a kötelezően alkalmazandó informatikai rendszeren 
kívül az alábbiak kerülnek alkalmazásra, a kistérségi  informatikai háló igénybevételével:  iktató rend‐
szer, EDTR, POLISZ, WIN.SZOC, jogi adatbázis, adó igazgatást támogató informatikai rendszer, ideért‐
ve az elektronikus adóbevallás lehetőségének biztosítását, személyzeti munkát támogató rendszerek 
(szabadság nyilvántartás, munkaidő nyilvántartása) 
 
6.) 
Megállapodnak továbbá hogy a  jegyző  igény szerint, de évente  legalább egy alkalommal  (tárgyévet 
követő  év  áprilisában)  köteles  írásban  beszámolni  a  közös  hivatal munkájáról.  A  beszámolót  akkor 
kell elfogadottnak tekinteni, ha azt minden egyes képviselő‐testület külön ülésen egyszerű többség‐
gel elfogadta. 
 
7.) 
Vállalják  továbbá,  hogy  a  közös hivatal  költségvetését,  beszámolóját,  ellenőrzéséről  készült  jegyző‐
könyveket,  alapító  okiratát,  SZMSZ‐t  a  közös  hivatalt  érintő  fejlesztéseket  a  képviselőtestületek 
együttes ülés keretében vitatják meg, hoznak döntést. Az együttes ülésen az önkormányzatok külön‐
külön szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról, melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni, amennyi‐
ben megfelel  a Mötv.  döntéshozatalra  vonatkozó  szabályainak. Az  egyes  önkormányzatok  lakosság 
arányosan rendelkeznek szavazattal. 

                                                            
1 2014. novemberében módosított szöveg 
2 2014. novemberében módosított szöveg 



Gyomaendrőd Város Önkormányzata rendelkezik a szavaztok 92,4%‐val Hunya Község Önkormányza‐
ta  a  4,5%‐val,  Csárdaszállás  Község  Önkormányzata  a  szavaztok  3,  1  %‐val)  Azon  önkormányzatot 
melynek közigazgatási területén kirendeltség működik, és annak működéséhez a  jelen szerződés 3.) 
pontjában meghatározottak szerint hozzájárul a fent felsoroltakkal kapcsolatos döntéshozatali eljárás 
során, mely az adott kirendeltség működését érinti egyetértési joggal rendelkezik. 
A felek által a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv, az Áht., a Ptk., a 2011. évi 
CXCIX  tv.,  valamint  a  végrehajtásukra  kiadott  rendelkezéseket  kell  irányadónak  tekinteni.  A  jelen 
megállapodás a képviselő‐testületek általi elfogadásával válik érvényessé, és 2013. február 1‐vel válik 
hatályossá. 
 
Gyomaendrőd, 2013. április 1. 
 
 

Petneházi Bálintné s. k. 
Csárdaszállás Község 

polgármestere 

Petényi Szilárné s. k. 
Hunya Község 
polgármestere 

Toldi Balázs s. k. 
Gyomaendrőd Város 

polgármestere 

 
 
Ajelen megállapodás szerves mellékletét képezi:  
 
1.)  „Megállapodás  Csárdaszállás  Község  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  és  Hunya  Község 
Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  között  a  tervek  szerint  Gyomaendrőd Városának Képviselő‐
testületével  együttesen  megalakítandó  közös  önkormányzati  hivatal  kapcsán  a  két  községi  önkor‐
mányzat közötti együttműködésre" megnevezésű okirat. 
 
2.) Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő‐testületének határozata a közös hivatal alapításá‐
ról szóló megállapodás elfogadásáról. 
 
3.) Hunya Község Önkormányzata Képviselő‐testületének határozata a közös hivatal alapításáról szóló 
megállapodás elfogadásáról. 
 
4.) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő‐testületének határozata a közös hivatal alapításá‐
ról szóló megállapodás elfogadásáról. 
 
5.) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő‐testületének határozata a szerződés módosításá‐
ról 
 
Záradék: 
A lakosság arányos döntéshozatali eljárás során a szavazati jog gyakorlására a települések 
2010. január 1. létszámát kell irányadónak tekinteni. Csárdaszállás község lakosainak száma 
2010. január 1‐én 491 fő 
Hunya község lakosainak száma 2010. január 1‐én 712 fő 
Gyomaendrőd város lakosainak száma 2010. január 1‐én 14.625 fő 
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok lakosainak száma összesen: 
15.828 fő 
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Készítette:  dr. Csordás Ádám
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3)
bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
 
A fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel, a Képviselő-testület a 2019. október 24. napi alakuló ülésen, a
123/2019. (X. 24.) Kt. határozatával megbízta az Ügyrendi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), hogy a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálatát végezze el és a felülvizsgálat eredményét összefoglaló jelentést, vagy
szükség szerint a módosító rendelet-tervezetet terjessze be a képviselő-testület novemberi ülésére.
 
A Bizottság és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal elvégezte az SZMSZ felülvizsgálatát, melyet követően
összeállította az SZMSZ módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet.
 

Helyi jogalkotás hatásvizsgálata:
 
1. A módosítás gazdasági, költségvetési hatást nem eredményez.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
3. A módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet elfogadása az adminisztrációs terheket nem
növeli.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzat a rendelet-tervezet elfogadásával eleget tesz jogszabály által előírt kötelezettségének.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
 
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló  …/2019. (….) önkormányzati rendelet-tervezet

 
Általános indokolása

 
A 2019. október 13. napján tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával új Képviselő-
testület alakult meg, mely öt éves időszakra kapott felhatalmazást. A képviselő-testület az Mötv. rendelkezéseinek
megfelelően köteles az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotni vagy felülvizsgálni a szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét.
 
Az Ügyrendi Bizottság a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szakemberei közreműködésével felülvizsgálta
a hatályos szervezeti és működési szabályzatot. A felülvizsgálat során a Bizottság megállapította, hogy a rendelet
átfogó módosítása nem indokolt, ugyanakkor a normaszöveg számos rendelkezését módosítani, valamint hatályon
kívül helyezni szükséges.
 
A módosítások, hatályon kívül helyező rendelkezések oka az alaprendeletben talált logikai, nyelvtani hibák javítása,
valamint a jogalkotónak az általa alkotott jogszabályok utólagos tartalmi felülvizsgálatából adódó folyamatos
kötelezettsége.

 
Részletes indokolás

 
az 1– 5. §-hoz

 
A módosító rendelet 1-5. §-a az alaprendelet szerkezeti egységeit újraszabályozó rendelkezéseit tartalmazza, mely
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módosítások oka a módosítással érintett rendelkezések logikai, nyelvtani felülvizsgálatán és azok
jogharmonizációján alapul.
 

a 6. §-hoz
A rendelet 6. §-a a belső ellenőrzés ellátáshoz szükséges jogi keretet módosítja.
 

a 7-8. §-hoz
A rendelet 7. és 8. §-a a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét, és a vagyonnyilatkozat-tétel átadására
vonatkozó rendelkezéseket határozza meg.
 

a 9-11. §-hoz
A rendelet 9. §-a az alaprendelet 5. mellékletét, a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök felsorolását
határozza meg.
A rendelet 10. §-a az alaprendelet 6. mellékletét, a Hunya Község Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati
funkció szerinti besorolását tartalmazó tevékenységi listát egészíti ki egy új kormányzati funkcióval.
A rendelet 11. §-a az alaprendelet 7. mellékletét, a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit tartalmazó
módosított listát tartalmazza.
 

a 12. §-hoz
A módosító rendelet 12. §-a az alaprendeletben egyszerű szövegcserés módosító rendelkezéssel módosított
rendelkezéseit tartalmazza.
 

a 13. §-hoz
A rendelet 13. §-a rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének napjáról, valamint az
alaprendelet normaszövegének azon rendelkezéseiről, melyek a módosító rendelet következtében hatályukat
vesztik.
 
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet
fogadja el. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: rendelet alkotás és szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (…)önkormányzati rendelete
 a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati

rendelet módosításáról
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége teljesítése
céljából, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
 
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (6) A Képviselő-testületet a 2019. október 13. napján tartott önkormányzati választásokat követően 4 fő egyéni
listán képviselő, továbbá a lakosság által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők
száma 5.”
 
2. § Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (2) A polgármester az önkormányzat képviselete során, illetve saját hatáskörében eljárva a hivatalos
levelezésére állami címerrel, protokolláris levelezésre a község címerével ellátott bélyegzőket használ. A bélyegzők
„Hunya Község” valamint az „Önkormányzata” és „Polgármestere” feliratokat tartalmazzák. A protokolláris iratokon,
okleveleken használható az önkormányzat pecsétjét szimbolizáló szárazbélyegző lenyomat is.
 
3. § Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (2) A képviselő-testület vagy helyi népszavazás dönt az önként vállalt feladatok köréről, a feladat ellátásának
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időtartamáról és a feladat megoldásának formájáról.”
 
4. § Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (3) Nem kötelező és más szerv hatáskörébe nem tartozó feladat felvállalásáról legkésőbb a költségvetési
rendelet-tervezet benyújtásakor dönthet a Képviselő-testület. Évközben a folyó költségvetésre is hatással bíró
feladat ellátása önkéntesen csak indokolt esetben vállalható fel a forrás egyidejű megjelölésével.”
 
5. § Az Ör. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (7) A nem képviselő bizottsági tag a megválasztásától számított 30 napon belül, majd ezt követően minden év
január 1-jétől számított harminc napon belül az önkormányzati képviselőre vonatkozó szabályok szerint
vagyonnyilatkozatot köteles tenni.”
 
6. § Az Ör. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait külső szolgáltató
útján látja el.
 
7. § Az Ör. 42. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeket szabályozó jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre
kötelezettek körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.”
 
8. § Az Ör. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § (1) A 42. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal személyzeti ügyintézőjének kell átadnia.”
 
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 
11. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 
12. § (1) Az Ör. 11. § (8) bekezdésében a „bizottság tervezett időpontját” szövegrész helyébe a „bizottsági ülés
tervezett időpontját” szöveg lép.
(2) Az Ör. 40. § (1) bekezdésben az „Az éves beszámoló felülvizsgálata során az önkormányzat:” szövegrész
helyébe az „Az éves beszámoló keretei között az önkormányzat:” szöveg lép.
(3) Az Ör. 41. § (3) bekezdésében az „októberi” szövegrész helyébe a „novemberi” szöveg lép.
 
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) az Ör. 11. § (8) bekezdésében a „A bizottság elnöke a bizottság rendes ülést megelőző 10. és 8. nap közötti
időpontra hívja össze.” szövegrésze,
b) az Ör. 13. § (3) bekezdés b) pontja,
c) az Ör. 22. § (1) bekezdése,
d) az Ör. 29. § (4a) bekezdése,
e) az Ör. 31. § (3) bekezdése,
f) az Ör. 35.§-a,
g) az Ör. 40. § (1) bekezdés d) pontja,
h) az Ör. 40. § (2) – (4) bekezdése,
i) az Ör. 40. § (5) bekezdésének a „A költségvetési szerveket számszaki beszámolójuk és szakmai működésük
elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti.” szövegrésze,
j) az Ör. 4. melléklete.

 
1. melléklet az …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

[5. melléklet a 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez]

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről
Jegyző,
Aljegyző,
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló
 
 

 
2. melléklet az …/2019. (...) önkormányzati rendelethez

[6. melléklet a 12/2013. (V.2) önkormányzati rendelethez]
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Hunya Község Önkormányzat közfeladatai kormányzati funkció szerinti besorolása
ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Hunya Község Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
A B
1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3 013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
6 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
7 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
8 041236 Országos közfoglalkoztatási program
9 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
10045120 Út, autópálya építése
11045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
12047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
13051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
14062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
15063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
16064010 Közvilágítás
17066010 Zöldterület-kezelés
18066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
19072111 Háziorvosi alapellátás
20072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
21072311 Fogorvosi alapellátás
22074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
23081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
24082044 Könyvtári szolgáltatások
25082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
26091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

27092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok

28102031 Idősek nappali ellátása
29102032 Demens betegek nappali ellátása
30104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
31104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
32104043 Család és gyermekjóléti központ
33107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
 

 
3. melléklet az …/2019. (…) önkormányzati rendelethez

[7. melléklet a 12/2013. (V.2) önkormányzati rendelethez]

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei
 

lakossági folyószámlával nem rendelkező munkavállalók és ellátottak szociális juttatásának kifizetése,1.
igazgatás-szolgáltatási díjak,2.
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,3.
egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a4.
gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotása

Készítette:  Balogh Rita, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: Támogató) a szociális célú tüzelőanyag támogatás keretében kiadta a
BMÖGF/51-41/2019 iktatószámú támogatói okiratot, melyben a Támogató, Hunya Község Önkormányzatát
(továbbiakban: Kedvezményezett), a benyújtott pályázat alapján 2019. augusztus 21. napján kelt, BMÖGF/51-
40/2019. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 482.600 Ft, azaz négyszáznyolcvankettőezer - hatszáz
forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célokra,
a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel:
 

barnakőszén              152 mázsa
 
A pályázati kiírás alapján az önkormányzatnak önrész vállalása kötelező, mivel a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján Hunya
község nem tartozik a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé. Községünk az említett kormányrendelet
3. melléklete alapján az Átmenetileg kedvezményezett települései közé tartozik. Ennek értelmében a pályázati kiírás
5/b pontja alapján lágy lombos fafajta esetében 10.500,- Ft/erdei m3 + Áfa, szén esetében 2500 Ft/q + Áfa
támogatásban részesülhet a település és az 5/c pont alapján lágy lombos fafajta esetében 1000,- Ft/erdei m3 + Áfa,
szén esetében 500 Ft/q+ Áfa mértékű önrész vállalása a pályázat feltétele.
A fentiek és a megváltozott mennyiség alapján Hunya Község Önkormányzatának 96.520 Ft önrészt kell vállalnia.
A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2020. február 17-éig osztja ki a rászorulók
részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2020. március 31- ig történhet meg.
 
A pályázat pozitív elbírálását követő testületi ülésre a rászorultság szabályait és az igénylés feltételeit tartalmazó
rendelet felülvizsgálatát el kell végezni.
 
A hivatal elvégezte a rendelet felülvizsgálatát, javasolja a hatályos rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet
megalkotását az alábbiak miatt:
- ebben az évben is a Képviselő-testület nem tűzifa, hanem barnakőszén vásárlásához nyújtotta be pályázatát, ezért
a rendeletben a kőszenet, mint szociális tüzelőanyag támogatási formát kell megnevezni.
- a rendeletben a kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidőt meg kell határozni: 2019. november 29. –
2019. december 12.
 
Előzetes hatásvizsgálat
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Hunya Község Önkormányzata az elnyert pályázathoz biztosítja az önrészt, a támogatás biztosításához
rendelkezésre áll a szükséges forrás. Szociális tüzelőanyag támogatással az önkormányzat segíteni tudja a
szociálisan rászorult hunyai lakosok téli tüzelőjének megvásárlását, lakásfenntartását.
 
2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi következményei hatásai nincsenek.
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásával önkormányzatunk lehetővé teszi a pályázaton elnyert támogatás felhasználását.
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
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Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségessé teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
 

 /2019. (….) önkormányzati rendelet
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

 
Általános indokolása

 
A helyi rendelet megalkotásának célja a szociális célú tüzelőanyag támogatás biztosítása az arra szociálisan
rászorult személyek részére.
 
Részletes indokolás
 
1. § Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag támogatást az arra szociálisan rászoruló személyeknek
ellenszolgáltatás nélkül nyújtja, meghatározza a háztartásonként adható támogatás nagyságát.
2. § Az önkormányzat meghatározza azon személyek körét, akik szociális és anyagi helyzetük miatt a támogatás
odaítélésekor előnyben részesítendők.
3. § Az önkormányzat meghatározza a kérelem benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos eljárásrendet.
4. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
 

 
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását. 
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása"

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

Tervezet
…/2019 (……) önkormányzati rendelet

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
 
1. § (1) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a belügyminiszter
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására szóló pályázat keretén
belül megállapított támogatási keretből kérelemre szociális célú tüzelőanyag formájában természetbeni támogatást
(továbbiakban: támogatás) nyújt.
(2) A támogatásban részesülő személytől ellenszolgáltatást nem kérhető.
(3) A háztartásonként megállapítható támogatás mértéke legfeljebb 6 q barnakőszén.
 
2. § (1) Támogatásban részesíthető a Hunya településen állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen
Hunya településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a 80.000,-Ft-ot, egyedül élők esetén a 90.000,-Ft-ot.
(2) A támogatást igénylők közül előnyben kell részesíteni
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (továbbiakban. Szt.) szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) a települési támogatásra jogosult kérelmezőket,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.
(3) Támogatás ugyanazon háztartásra csak egy jogosultnak állapítható meg.
 
3. § (1) A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be 2019.
november 29. napjától 2019. december 12. napjáig.
(2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi
adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.
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(3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett hozzátartozóinak büntetőjogi
felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól.
(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
(5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, a
Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolását, orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre
vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy
időben kell benyújtani.
(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres
pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.
 
4. § (1) Ez a rendelet 2019. november 29-én lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a 13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Készítette:  Balogh Rita, Takács Gabriella
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

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 kilenc hónapjában az alábbiak szerint alakultak:
 
 

                                                                                                              adatok forintban

Megnevezés
Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Önkormányzat működésének általános támogatása 1 868 685 1 933 812 1 523 969 79
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 570 570 437 77
Kulturális feladatok támogatása 1 800 000 1 800 000 1 368 000 76
Működési célú költségvetési támogatások 0 482 600 482 600 0
Önkormányzatok működési támogatása összesen 3 669 255 4 216 982 3 375 006 80
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson
belülről 38 381 745 45 084 342 26 698 343 59
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 051 000 49 301 324 30 073 349 61
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről 584 000 93 933 790 107 665 402 115
Magánszemélyek kommunális adója 4 500 000 4 500 000 6 148 964 137
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 23 000 000 23 000 000 29 301 345 127
Gépjármű adó 3 500 000 3 500 000 1 880 932 54
Egyéb közhatalmi bevételek 50 000 50 000 29 937 60
Közhatalmi bevételek összesen 31 050 000 31 050 000 37 361 178 120
Önkormányzati működési saját bevétel 19 970 000 20 002 988 17 930 637 90
Felhalmozási bevételek 0 2 650 000 2 650 000 100
Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 6 884 0
Költségvetési bevételek összesen 93 655 000 196 938 102 195 687 450 99
Finanszírozási bevételek 15 520 000 27 395 741 27 395 741 100
 
 

BEVÉTELEK
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 90 %-on áll. Ez az arány meghaladja az időarányos tervezett
értéket. Köszönhető ez annak, hogy a tulajdonosi bevételek teljesülése 124 %-on áll, valamint a konyhán
realizálódott ellátási díjak értéke is magasabb az időarányosnál.  
 
 
 
 
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 61 %-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. A pályázathoz kapcsolódóan
november hónapban érkezett forrás, közel 7 millió forint összegben.  
                                                                                                       

   adatok ezer forintban

Bevételi kategória
Módosított
előirányzat Teljesítés
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Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 1 934 1 524
Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása 1 1
Kulturális feladatok támogatása 1 800 1 368
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 483 483
Önkormányzatok működési támogatása 4 218 3 376
Egyéb működési célú támogatás 45 084 26 698
 
 
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 120 %-on teljesültek.
A teljesítési adatokból látható, hogy a kommunális adó és az iparűzési adó esetében a beszedett bevételek
meghaladják az éves tervezett összeget. A gépjármű adó esetében az önkormányzatot megillető rész, csak a
tárgyhót követő hónap elején került átvezetésre.
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 27.396 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az
előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.
 
 

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 a működési tartalékok között 992
  
   
 
 

KIADÁSOK
 
 

Megnevezés  Eredeti ei.  Módosított ei.  Teljesítés Teljesítés %-a
Személyi juttatások 27 233 000 29 847 149 24 533 333 82
Munkaadót terhelő járulékok 5 326 000 5 739 422 4 243 014 74
Dologi kiadások 55 297 000 61 850 922 33 987 080 55
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 100 000 2 100 000 674 000 32
Egyéb működési célú kiadások 7 744 000 9 352 028 6 401 814 68
Beruházási kiadások 420 000 5 877 338 5 606 138 95
Felújítási kiadások 10 891 000 105 753 213 98 565 281 93
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 3 687 448 3 687 448 100
Költségvetési kiadások összesen 109 011 000 224 207 520 177 698 108 79
Finanszírozási kiadások 164 000 126 323 126 323 100
 
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 82 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 74 %-os teljesítést
mutatnak. A személyi juttatások kiadása meghaladja az időarányos terveket, ami abból ered, hogy az EFOP
pályázat keretében kifizetett bérek előirányzatai a soron következő rendelet módosítás során kerülnek rendezésre.
 
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 55 % lett felhasználva, 33 987 EFt értékben.
                                                                                                
A működési célú támogatásértékű kiadások 68 %-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.
 



14

 
 
Az önkormányzat 2019. szeptember 30-án 53.661.647 Ft. pénzeszközzel rendelkezett az alábbi bontásban:

Számla megnevezése Egyenleg forintban
Önkormányzati pénztár 20 445  
Közfoglalkoztatási pénztár 46 235  
Főszámla (önálló költségvetési számla) 5 295 624  
Közfoglalkoztatás miatti támogatási számla 1 704 169  
Háziorvosi szolgálat elszámolási számla 8 260 795  
Vizi-közmű számla 432 885  
Kommunális adó elszámolási számla 3 835 344  
Iparűzési adó elszámolási számla 13 288 922  
Gépjárműadó elszámolási számla 4 078 854  
Pótlék beszedési számla 29 937  
EFOP pályázat elszámolási számla 1 391 240  
VP pályázat elszámolási számla 3 676 424  
Magyar Falu program elszámolási számla 11 600 773  
Pénzkészlet összesen 53 661 647  
 
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.
 
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja
meg.
 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója"

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 1-9. havi teljesítéséről
szóló beszámolóját. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről
Készítette:  Balogh Rita, Takács Gabriella
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

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 2019.01-10. hónapban az alábbiak szerint alakultak:
 
 

                                                                                                                 adatok forintban
Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %

Önkormányzat működésének általános támogatása 1 868 685 1 933 812 1 686 272 87
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 570 570 483 85
Kulturális feladatok támogatása 1 800 000 1 800 000 1 512 000 84
Működési célú költségvetési támogatások 0 482 600 482 600 0
Önkormányzatok működési támogatása összesen 3 669 255 4 216 982 3 681 355 87
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 38 381 745 45 084 342 29 266 332 65
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 051 000 49 301 324 32 947 687 67
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 584 000 93 933 790 142 764 313 152
Magánszemélyek kommunális adója 4 500 000 4 500 000 6 285 464 140
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 23 000 000 23 000 000 29 301 345 127
Gépjármű adó 3 500 000 3 500 000 3 512 474 100
Egyéb közhatalmi bevételek 50 000 50 000 39 919 80
Közhatalmi bevételek összesen 31 050 000 31 050 000 39 139 202 126
Önkormányzati működési saját bevétel 19 970 000 20 002 988 21 521 527 108
Felhalmozási bevételek 0 2 650 000 2 650 000 100
Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 166 884 0
Költségvetési bevételek összesen 93 655 000 196 938 102 239 189 613 121
Finanszírozási bevételek 15 520 000 27 395 741 27 395 741 100
 
 

BEVÉTELEK
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 108 %-on áll. Ez az arány meghaladja a tervezett értéket.
Köszönhető ez annak, hogy a tulajdonosi bevételek teljesülése 124 %-on áll. Kedvezően alakult a bérleti díj
bevételek teljesülése. Meghaladja az időarányos terveket a konyhán realizálódott ellátási díjak értéke is. A működési
bevételek pozitív alakulását befolyásolta továbbá a gázszolgáltató által –több telephelyre vonatkozóan- történt
visszatérítés.
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 67 %-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. A pályázathoz kapcsolódóan
november hónapban érkezett forrás, közel 7 millió forint összegben.  
                                                                                                       
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 126 %-on teljesültek.
A teljesítési adatokból látható, hogy mindhárom adónem esetében plusz bevételre számíthatunk. Ezen teljesítési
adatok módosulnak még az esetleges visszafizetési és adónemek közötti átvezetések értékével. A tényleges
adóbevételek alakulása a decemberi teljesítési adatok lekönyvelésével válik véglegessé.
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 27.396 E Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván az
előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét.
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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 a működési tartalékok között 992
  
 

KIADÁSOK
 
 

Megnevezés  Eredeti ei.  Módosított ei.  Teljesítés Teljesítés %-a
Személyi juttatások 27 233 000 29 845 245 27 499 932 92
Munkaadót terhelő járulékok 5 326 000 5 739 422 4 739 964 83
Dologi kiadások 55 297 000 61 852 826 37 372 673 60
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 100 000 2 100 000 763 500 36
Egyéb működési célú kiadások 7 744 000 9 352 028 6 787 368 73
Beruházási kiadások 420 000 5 877 338 5 614 978 96
Felújítási kiadások 10 891 000 105 753 213 98 565 281 93
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 3 687 448 3 687 448 100
Költségvetési kiadások összesen 109 011 000 224 207 520 185 031 144 83
Finanszírozási kiadások 164 000 126 323 126 323 100
 
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 92 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 74 %-os teljesítést
mutatnak. A személyi juttatások kiadása meghaladja az időarányos terveket, ami abból ered, hogy az EFOP
pályázat keretében kifizetett bérek, valamint a kompenzáció előirányzata a soron következő rendelet módosítás
során kerülnek rendezésre.
 
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 60 % lett felhasználva, 37 372 EFt értékben.
                                                                                               
A működési célú támogatásértékű kiadások 73 %-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. október 31-én 74.731.072 Ft. pénzeszközzel rendelkezett az alábbi bontásban:

Számla megnevezése Egyenleg forintban
Önkormányzati pénztár 37 815  
Közfoglalkoztatási pénztár 50 735  
Főszámla (önálló költségvetési számla) 6 833 510  
Közfoglalkoztatás miatti támogatási számla 1 776 143  
Háziorvosi szolgálat elszámolási számla 8 371 135  
Vizi-közmű számla 432 885  
Kommunális adó elszámolási számla 3 971 844  
Iparűzési adó elszámolási számla 13 155 411  
Gépjárműadó elszámolási számla 191 667  
Pótlék beszedési számla 39 919  
EFOP pályázat elszámolási számla 1 091 240  
VP pályázat elszámolási számla 3 676 424  
Magyar Falu program elszámolási számla 35 102 344  
Pénzkészlet összesen 74 731 072  
 
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
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használhatók fel.
 
Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2019. 1-10. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja
meg. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről"

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 1-10. havi
teljesítéséről szóló beszámolóját. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  A 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása (I. forduló)
Készítette:  Pap-Szabó Katalin jegyző
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) A közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2020. évben 38 650 forint. Ugyanezen
paragrafus (6) szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - az önkormányzat saját
forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél,
illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál
magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi
illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés
szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.
 
A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2020. január 01. napjától várhatóan 8-8% -kal emelkedni
fog, ez alapján a kötelező legkisebb munkabér 161.000,- forint a garantált bérminimum összege 210.600,- forint lesz.
 
 A Képviselő-testület a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját
2018. és 2019. évben bruttó 50.000.- Ft összegben állapította meg. Az önkormányzati rendelet hatálya mindig a
tárgyévre terjed ki.
 
Javaslom a 2020. évi illetményalap összegének meghatározásánál a kötelező legkisebb munkabér és a garantált
bérminimum összegének tervezett 8 %-os mértékű emelését figyelembe venni, és az illetményalap összegét bruttó
54.000 Ft-ban megállapítani.
 
Az állam a 2020. évi költségvetési törvényben az önkormányzati hivatal működéséhez 5.450.000 Ft/fő támogatást
biztosít, az előző év 4.580.000 Ft/fő támogatásával szemben. Ez a módosítás Hunya vonatkozásában a hivatal
működésénél 1.047.000 Ft többlet támogatást jelent. Az illetményalap javasolt emelése 506.000 Ft plusz kiadást
eredményezne. A kapott többlet forrás csak részben kerülne bérfejlesztésre felhasználva, 541.000 Ft szolgálhatná a
közös hivatal működéséhez biztosítandó önkormányzati kiegészítő támogatás csökkentését.
Mindezzel a költségvetési koncepció elkészítésénél már számolni kell és a kormányrendelet megalkotását követően
a 2020. évi költségvetést is ennek megfelelően kell megtervezni.
 
Tekintettel arra Gyomaendrőd Város Önkormányzata Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával együtt
közös önkormányzati hivatalt működtet, mindhárom település Képviselő-testületének azonos tartalmú döntést kell
hoznia a köztisztviselői illetményalap mértékének megállapításával kapcsolatban.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"A 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapítása (I. forduló)"

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

Hunya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2020. évi illetményalap önkormányzati rendeletben
való megállapításával 54.000,- Ft összegben. A Képviselő-testület hozzájárulását adja a közszolgálati tisztviselők
2020. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához az alábbi normaszöveggel:
 

 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 …./….. (….) önkormányzati rendelete
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a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

 (tervezet)
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
 
1. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben
54.000.- Ft-ban állapítja meg.
 
2. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti 2021. január 1. napján
   

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges
forrás megelőlegezése és kijelölése

Készítette:  Takács Gabriella
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának
felújítása” című projekt esetében a támogatási igény– a felhívásnak megfelelően – 85%-os támogatási intenzitással
került benyújtásra. A projekt támogatói okirata szerint az elnyert támogatás összege 98 019 372 Ft, mely 90 %-os
támogatási intenzitást jelent.
Az MVH tájékoztatása alapján azonban az 5%-os különbözet a későbbiekben kerül kifizetésre hazai forrásból,
amikor a Közreműködő szervezet a támogatás lehívását lehetővé tevő eljárásrendet kidolgozza.
Fentiek értelmében az önkormányzatnak a projekt keretében az eredetileg megpályázott 92 573 852 Ft
leigénylésére van lehetősége.
Ennek az összegnek az 50%-át az önkormányzat előleg formájában idén februárban lekérte.
A fennmaradó 46 286 926 Ft-ból az 1. és 2. kifizetési igénylés keretében lehívásra került 43 562 864 Ft, folyamatban
van a 3. kifizetés igénylés elbírálása 2 670 083 Ft összegben, illetve 53 979 Ft átcsoportosítása a műszaki ellenőri
tevékenység költségvetési sorról a kivitelezési költségvetési sorra.
 
Jelenleg a projekt elkülönített számláján rendelkezésre álló összeg: 3 676 424 Ft
A projekt 2019. november 30-i zárásáig a következő összegek kifizetését kell biztosítania az önkormányzatnak:
Kivitelezés végszámla 10 048 956 Ft
Nyilvánosság 508 000 Ft
Műszaki ellenőr végszámla 476 250 Ft
Projektmenedzsment végszámla 749 300 Ft

Összesen: 11 782 506 Ft
 
A rendelkezésre álló és a kifizetendő összeg különbözete: 8 106 082 Ft.
Ezt az összeget tehát az önkormányzatnak szükséges biztosítania. A 3. kifizetési igénylés keretében igényelt
támogatás valószínűleg megérkezik még az idei év vége előtt, így ezen összeget csak meg kell előlegeznie az
Önkormányzatnak a támogatás kiutalásáig.
Az 5% támogatási különbözet lehívásáról azonban nem tudott biztos időpontot mondani a Közreműködő szervezet,
ezért ezen összeg, azaz 5 445 520 Ft biztosítására szükséges az Önkormányzatnak forrást kijelölnie.
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges forrás megelőlegezése és kijelölése"

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

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút
mechanikai stabilizációjának felújítása” projekt megvalósításához szükséges 2 670 083 Ft megelőlegezéséhez, a
támogatás megérkezéséig, melynek forrásaként az iparűzési többlet adóbevételt jelöli ki. A fennmaradó 5 445 520 Ft
forrásaként a háziorvosi kormányzati funkción megjelenő maradványt jelöli ki azzal a feltétellel, hogy ezen összeget
a következő költségvetési évben vissza kell pótolni a háziorvosi kasszába. A visszapótlás forrása a Támogató
hatóság által leutalt VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai
stabilizációjának felújítása” című projekt 5%-os támogatási összege, ennek hiányában az Önkormányzatnak saját
bevételei terhére szükséges a háziorvosi kasszából megelőlegezett forrást visszapótolni. Mindezt már a 2020. évi
költségvetési rendelet tervezet összeállításánál figyelembe kell venni. 
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Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



22

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve
Készítette:  Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az
államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső
kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. §-aiban rögzíti a helyi
önkormányzatok belső kontrollrendszerét. A 120. § a pénzügyi bizottság feladatait írja elő, míg a 119. § (3)-(4)
bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles
belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
 
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belsőellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsőellenőrzési
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt
költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31.-ig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv
elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 15. fejezete tartalmazza.
 
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony,
eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és
egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan
hasznosítani.
 
A 2020. évi belsőellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A kockázatelemzés
szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni, melynek javaslatai
előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli
szabályok között.
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslatával, véleményével,
észrevételével kiegészíteni, és a 2020. évi belsőellenőrzési tervre tett javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi ellenőrzési terve"

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

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján 2020. évre az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
 
 
Hunya Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések:
 
Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő

időszak
Azonosított
kockázati

Ellenőrzés célja Várható
időtartama

Ellenőrzési
kapacitás

Ellenőrzés
módszere, típusa
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tényezők meghat.
A költségvetésből
cél jelleggel
nyújtott
támogatások
rendeltetés szerinti
felhasználásának
ellenőrzése
Hunya Község
Önkormányzatánál

2019.01.01-
től
2019.12.31-ig

Nem a
pályázatban
megjelölt célra
fordították a
támogatást

Az
önkormányzati támogatás
felhasználása
hatékonyan,
gazdaságosan és
szabályszerűen történjen

február 1 revizori
nap

Szabályszerűségi-,
rendszerellenőrzés
(célellenőrzés)

Adóbevételek
alakulásának
vizsgálata, a helyi
adó és egyéb
kintlévőségek
ellenőrzése

2016.01.01-
2019.12.31-ig

Bevételkiesés a
nem megfelelően
tett intézkedések
miatt, illetve
likviditási
finanszírozási
problémák.
Közös
működésből
adódó nem
megfelelő
munkaszervezés.

A helyi adó kivetésének,
behajtásának
szabályszerűségének,
hatékonyságának
ellenőrzése. Az
önkormányzat stabil
működésének
biztosítása, helyi
adóbevételből
tartalékképzési lehetőség
vizsgálata előre nem
tervezhető váratlan
események
biztosításához.
Munkaszervezés
áttekintése.

április 5 revizori
nap

Szabályszerűségi-,
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrzés
(átfogó ellenőrzés)

 
    
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer „A” és „B” típusú
ösztöndíjpályázat eredménytelenné nyilvánítása

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 102/2019. (IX. 25.) Kt. határozatával döntött a 2020. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról. A pályázatok benyújtási határideje 2019.
november 5. volt.

Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a felsőoktatásban résztvevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők pályázhattak.
Határidőre nem érkezett „A” típusú pályázat. 

Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2018/2019-es tanévben érettségiző, vagy már érettségizett, de felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert tanulók pályázhattak. Határidőre nem érkezett „B” típusú pályázat. 
Az Általános Szerződési Feltételek szerint az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni a „B”
típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát, és amennyiben a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális
rászorultsága már nem áll fenn, az önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja a megítélt támogatást.
Mivel az elmúlt években nem került „B” típusú pályázat benyújtásra, így nincs folyamatban ilyen támogatás.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatot elfogadni.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázat eredménytelenné
nyilvánítása"

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

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunya Község Önkormányzata által meghirdetett 2020. évi
Bursa Hungarica „A” és „B” típusú ösztöndíj pályázatait eredménytelennek nyilvánítja, mivel határidőre pályázat
nem érkezett.
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  Szent László Király Plébánia támogatási kérelme
Készítette:  Buza Anita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

2019. augusztus 16-án érkezett egy kérelem Jakab Zoltán plébániai kormányzó Úrtól, hogy a Plébánia
csatornarendszere dugulás elhárításának költségeihez, az önkormányzat 50 000 forinttal hozzájárulni szíveskedjen.
A hunyai óvoda épület felújításakor az óvodások használták az épületet, így a dugulás valószínűsíthetően ebben az
időben keletkezett. 

Az augusztusi képviselő-testületi ülésen tárgyaltunk róla, de döntést nem hoztunk. Az önkormányzati választások
miatt nem került sor a kérdés újra tárgyalására, ezért ismét beterjesztem a kérelmet döntéshozatal céljából.

Javaslom a Szent László Király Plébánia támogatását 50 000 forint összeggel, melyet Hunya Község
Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 187.
soráról az 5. melléklet 106. sorába átcsoportosított maradványból,  az óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
kormányzati funkciókódon belül a Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre sorról biztosítsunk.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Szent László Király Plébánia támogatási kérelme"

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

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Király Plébánia részére 50.000 Ft, azaz
ötvenezer Ft összegű támogatást nyújt, melyet Hunya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló
2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. mellékletének 187. soráról az 5. melléklet 106. sorába átcsoportosított
maradványból biztosít.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal





26

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  Képviselő személy delegálás a DAREH társulásba
Készítette:  Buza Anita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzata 2007-ben csatlakozott a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társuláshoz.
 
A Társulás munkaszervezete felkérte a tagönkormányzatokat, hogy az önkormányzati választások miatt a Képviselő-
testületek delegáljanak a Társulási Tanácsba képviselő személyeket és az erről szóló határozatokat küldjék meg
részükre.
 
Önkormányzatunkat az elmúlt időszakban Hegedüs Roland polgármester képviselte így a határozati javaslat is így
készült el. Hegedüs Roland akadályoztatása esetén Kiszely Imre alpolgármestert javasoljuk delegálni.
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Képviselő személy delegálás a DAREH társulásba"

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

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Hegedüs Roland polgármestert, akadályoztatása
esetén Kiszely Imre alpolgármestert delegálja.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  A Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása, beszámoló a
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 következők szerint:
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy nap munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester
szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe
venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A
polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző
évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell
számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell
igénybe venni vagy kiadni.„
 
Az önkormányzati választások miatt Hegedüs Roland polgármester részére új szabadság kalkulációt készítettünk.
Az időarányos szabadsága október 14-től december 31-ig 8 nap.
Hegedüs Roland polgármester szabadságolási ütemterve a következő:
 

Hónap Tervezett napok (tól-ig) Napok 
November 2019.11.04.-2019.11.04. 1
November 2019.11.12.-2019.11.12. 1
December 2019.12.07.-2019.12.07. 1
December 2019.12.14.-2019.12.14. 1
December 2019.12.20.-2019.12.20. 1
December 2019.12.23.-2019.12.23. 1
December 2019.12.30.-2019.12.31. 2
 
Összesen:  8

 
 
 
A polgármester szabadsága 2019-ben a következőképpen alakult:
 
Igénybe vett szabadság: 2019.11.04.-2019.11.04. 1 nap, 2019.11.12.-2019.11.12. 1 nap.
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására! 

 
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
1. döntési javaslat 

"A Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Roland polgármester 2019. október 14.-december
31. időszakra vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:
 
 
 

Hónap Tervezett napok (tól-ig) Napok 
November 2019.11.04.-2019.11.04. 1
November 2019.11.12.-2019.11.12. 1
December 2019.12.07.-2019.12.07. 1
December 2019.12.14.-2019.12.14. 1
December 2019.12.20.-2019.12.20. 1
December 2019.12.23.-2019.12.23. 1
December 2019.12.30.-2019.12.31. 2
 
Összesen:  8

 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat 

"Polgármester szabadságáról szóló beszámoló"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi 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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13. napirendi pont
13. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület

2019. november 27-i ülésére 

Tárgy:  Bejelentések
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