
 

Oldal: 1 / 7 

 

Hunya Község       

Képviselő-testülete 

H u n y a 

 

 

7/2012.  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült 2012. május 31. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron 

következő üléséről. 

 

Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme 

 

Jelen vannak: 

  Petényi Szilárdné polgármester, 

  Kiszely Imre alpolgármester, 

                        Hegedűs Roland  képviselő          

                        Pintér László képviselő                                                                                                                                                                                                                                                                    

     

Távolmaradását jelezte:  

                        Dr. Fabó János képviselő                                             

                       

Tanácskozási joggal jelen van:  Miskó Bence körjegyző 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Köszönti Miskó Bence körjegyzőt, valamint a képviselő-testület tagjait.  Megállapítja, hogy 

Dr. Fabó János képviselő távol van, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendi 

pontjára, mely a következő: 

  

Napirendi pont: 

1. Egyebek. 

     

Kéri a képviselő-testületet a napirendi pontok elfogadására. 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban 

szereplő napirendi pontokat  egyhangúlag elfogadja. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiszely Imrét, Hunya község alpolgármesterét javasolja. Kéri a  

képviselő-testületet a javaslat elfogadására. Jegyzőkönyvvezető Fülöpné Kővári Ágnes. 
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelölte ki. 

1. napirendi pont 

Egyebek 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Ismerteti  hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft. megküldte a képviselő-testület felé a 2011. 

évi mérlegbeszámolót, a 2012. I. negyedévi gazdálkodásról készült beszámolót, valamint 

Berkes Zsuzsanna ügyvezető munkabérének megállapításáról szóló előterjesztést. Az 

ügyvezetőt újabb 5 évre választjuk meg. Kéri  a napirend elfogadását az  elhangzottak  és az 

előterjesztések szerint elfogadni. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

48/2012./V.31./ KT.sz. határozat 

(1)A képviselő - testület elfogadja a Regionális Hulladékkezelő 

Kft 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolót illetve a 

Kft. Mérlegét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

(2)Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges 

intézkedések illetve jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence 

körjegyző 

(A beszámoló és a mérleg a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét 

képezi.) 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

49/2012./V.31./ KT.sz. határozat 

(1)A képviselő - testület elfogadja a Regionális Hulladékkezelő 

Kft 2012. évi első negyedévi gazdálkodásáról készített 

beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

(2)Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges 

intézkedések illetve jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence 

körjegyző 
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(A beszámoló a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

50/2012./V.31./ KT.sz. határozat 

(1)A képviselő - testület dönt, hogy továbbra is a jelenleg 

megbízott Berkes Zsuzsanna (Csongrád, Wesselényi Miklós u. 

23. szám alatti lakost) javasolja a Regionális Hulladékkezelő 

Kft ügyvezető állás betöltésére további 5 évre, munkaviszony 

keretében 230 000 Ft havi bruttó munkabérrel. 

(2)Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges 

intézkedések illetve jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence 

körjegyző 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Ismerteti, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata  előzetes véleményezésre megküldte a 

Településrendezési Tervének 3.sz. részleges módosítását. Elmondja, hogy a jegyző úrral 

megtekintették a CD-t. Javasolja  a módosítást tudomásul venni, és határozati kivonat útján 

értesíteni a képviselő-testület döntéséről a  várost. Kéri elfogadni. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

51/2012./V.31./ KT.sz. határozat 

(1)A képviselő - testület megismerte Gyomaendrőd 3. számú 

településrendezési Tervének módosítási terveit és azt 

tudomásul veszi. 

(2)Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges 

intézkedések illetve jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence 

körjegyző 

(Gyomaendrőd Város Polgármesterének II.297-12/2012. sz. 

levele a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 
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Petényi Szilárdné (polgármester) 

Ismerteti a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú egyesület levelét, melyben arról 

tájékoztatják a képviselő-testületet, hogy a  LEADER program mintegy 800 millió Ft  térségi 

szinten történő felhasználását teszi lehetővé. Az Akciócsoport feladatellátásához való 

támogatás a közösség tagjaira nézve kötelező érvényű. Kérik az egyesület térségi 

koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához a szükséges pénzügyi háttér biztosítása 

érdekében meghozni a döntést a tagdíj elfogadásáról. Elmondja, hogy Hunya településről 5 

vállalkozás tagja a LEADER programnak. Ismerteti Hodálik Pál Úr levelét. Elmondja, hogy 

Debreceni Lajos elnök után Sonkolyné Szekeres Margit lett a Körösök Völgye Akciócsoport 

vezetője. Ismerteti a határozati javaslatokat, melyeket javasol elfogadni. 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

52/2012./V.31./ KT.sz. határozat 

(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (5600 

Békéscsaba, Mednyánszky út 2. I/10.sz.) közgyűlése által 

elfogadott 2012. évi költségvetését  az előterjesztés  mellékletét 

képező tervezet szerint  13.254.749 Ft kiadás-, bevételi 

főösszeggel elfogadja. 

(2)Hunya település kinyilvánítja szándékát, hogy 2012. évben is 

tagja kíván lenni az egyesületnek. 

(3)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 

éves tagdíj  mértékét a civil és üzleti szféra tagjaira változatlan 

összegben, a közszféra tagjai részére a költségvetés – tervezet 

kiadási főösszege szerint, lakosságszám arányos elv alapján 

számított összegben a mellékelt kimutatás szerint elfogadja. A 

tagdíj összegét a 2012. évi költségvetésében a Békés Megyei 

Vízművek Zrt. vagyonkezelési díj terhére 133.972 Ft összegben 

biztosítja. 

(4) Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

(A LEADER tájékoztató a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét 

képezi.) 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

53/2012./V.31./ KT.sz. határozat 
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(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

Közgyűlése az Egyesület közszférát képviselő tagjai által 

fizetendő tagdíj ütemezését az alábbi időpontok szerint 

elfogadja: 

a fizetendő tagdíj első részlete 2012. május 31.-ig, második 

részlete 2012. szeptember 1-ig kerül befizetésre, azzal hogy a 

tagdíj második részletének befizetése előtt az elnökség a 

költségvetést felülvizsgálja és a Közgyűlés elé elfogadásra 

beterjeszti. 

(2) Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételével. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Elmondja, hogy volt közlekedési egyeztetésen, ahol részt vett a Volán igazgatója is. A 

buszjáratokkal kapcsolatban merültek fel kérdések. Gyomaendrőre csak reggel 6.50-kor megy 

busz.  Olyan megoldást kell találni, ami a járásközpont ügyfélfogadási idejéhez, az orvosi 

rendelésekhez és a gyermekek iskolába járáshoz igazodik. Kérte, hogy heti két alkalommal 

délelőtt is induljon busz Gyomaendrődre, hogy az okmányirodába, orvosi szakrendelésre el 

tudjanak jutni a lakosok. A Volán igazgató ígérte, hogy erre vissza fogunk térni.  

 

Elmondja, hogy az Alkotmány út átadása 2012. június 07.-én lesz. Ismerteti, hogy a 

padkaszilárdítás kapcsán többletköltség merült fel. Gyuricza Miklós egyéni vállalkozó nettó 

500 eFt-ért készíti  el.  

Miskó Bence  (körjegyző) 

Ismerteti a vállalkozóval kötendő szerződést. Elmondja, hogy  720 m
2
 padkát kell  murvával 

beszórni. 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

54/2012./V.31./ KT.sz. határozat 

(1)A képviselő - testület dönt, hogy az Alkotmány utca 

burkolatjavítása és padkaszilárdítása kapcsán elfogadja a 

felmerült többletmunka szükségletet és elfogadja a Gyuricza 

Miklós (Gyomaendrőd, Pásztor János utca 20.) egyéni 

vállalkozó nettó 500 000 Ft-os ajánlatát a szükséges 720 m2-es 

padka murvával való beszórására. 
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(2)Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges 

intézkedések megtételével. 

(3)A többletmunka költségét a 2012. évi költségvetésében 

tervezett  céltartalék biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence 

körjegyző  

(A vállalkozási szerződés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét 

képezi.) 

Miskó Bence (körjegyző) 

Elmondja, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2012. április 15-én lépett hatályba. Az új 

törvény átfogóan szabályozza a fogalmakat, az alapelveket, a szabálysértés miatt kiszabható 

jogkövetkezményeket, a hatásköri és illetékességi szabályokat, a szabálysértési eljárásban 

résztvevő személyeket, az eljárási szabályokat és az egyes szabálysértési tényállásokat. 

  

A törvény 254.§ (2) bekezdése végezetül kimondja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-

ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott 

szabálysértési rendelkezéseket. 

  

A törvény végrehajtása érdekében a következő rendeletet terjeszti a képviselő - testület elé. 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Kéri a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadását. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

„Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 

8/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelete 

önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 

Hunya Község Önkormányzata a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Hatályát veszti a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó  

a) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 4/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelet 16.§-a. 

b) a temetőről és a temetkezésről szóló 13/2007. (VII.20.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) és 

(3) bekezdése. 
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c) az utcanév és házszámtáblák kihelyezéséről szóló 21/2007. (XI.27.) önkormányzati 

rendelet 5.§ (1) bekezdése. 

d) a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről szóló 5/2006. (III.31.) önkormányzati rendelet 

15.§-a és 16.§-a. 

e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

6/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet 21.§-a. 

2.§ (1) Ez a rendelet 2012. június 1-én lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti az ebtartásról szóló 1/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet,  

Kelt: Hunya, 2012. május 31. 

 

Petényi Szilárdné        Miskó Bence 

   polgármester                      körjegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése megtörtént 2012. június 1. napján. 

 

Miskó Bence 

körjegyző” 

 

A 8/2012./VI.01.) sz. rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Elmondja, hogy a június 09.-i családi nap programja összeállt, a meghívók elkészültek. 

Ismerteti a képviselő-testülettel. A továbbiakban a rendezvénnyel kapcsolatos teendőkről volt 

szó. Több napirendi pont és hozzászólás hiányában az ülést bezárja. Mindenkinek megköszöni 

a megjelenést. 

Kmf. 

………………………………….                                  ………………………………….. 

Petényi Szilárdné polgármester                                           Miskó Bence körjegyző 

 

………………………………………… 

Kiszely Imre alpolgármester jkv.hitelesítő 

 

 


