HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
12/2019

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 26-i
soron következő nyílt üléséről a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pintér László önkormányzati képviselő, Várkonyi Zsigmondné önkormányzati képviselő
Pap-Szabó Katalin jegyző

Meghívottak:

Balogh Rita kirendeltség vezető, pénzügyi ügyintéző valamennyi
napirendhez

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyv
vezető:

Buza Anita

Ülés időtartama: 08:00-08:15
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Pap-Szabó
Katalin jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes a
4 fős testületből jelen van 4 fő.
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Várkonyi Zsigmondné képviselőt kijelölni. Kérte a
képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
71/2019. (VI. 26.) Hunya Kt. határozata

218. oldal

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Várkonyi Zsigmondné képviselőt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy a napirendi pontokat ne a kiküldött
meghívó szerinti sorrendben fogadják el. Az utólagosan kiküldött Fogorvosi kezelőegység beszerzése napirendi pontot hetedikként, Az Egészségház (5555 Hunya, Rákóczi út 31.) előtti belvízelvezető árok lefedése és parkoló kialakítása című napirendi
pontot nyolcadikként tárgyalják. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
72/2019. (VI. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2. Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
3. Hunya Község Önkormányzata gazdálkodási szabályzatának jóváhagyása
4. „Kiegyenlítő bérrendezés”
5. A hunyai 268 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos kérelem
6. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi II.
félévi munkaprogramja
7. Fogorvosi kezelőegység beszerzése
8. Az Egészségház (5555 Hunya, Rákóczi út 31.) előtti belvízelvezető
árok lefedése és parkoló kialakítása
9. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
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Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy mindenki megkapta az anyagot.
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat.
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy hivatali időben van díj az eseményekhez.
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy nincs díj hivatali időn belül, az a munkája
az anyakönyvvezetőnek.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet
módosítását.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet módosításához minősített többség szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

8/2019. (VII. 2.) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi események díjazásáról szóló 9/2016. (IX. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események
díjazásáról szóló 9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép:
2. § Ez a rendelet 2019. július 15-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
1. melléklet 8/2019. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez
Anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások díjazása

1

A

B

Anyakönyvi események

Helyszín
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C
Többletszolgáltatás díja
(Ft)

2

Hivatali munkaidőn kívül

hivatali helyiség

25.000

3

Hivatali helyiségen és
hivatali munkaidőn kívül

Külső helyszín: jegyző
által engedélyezett

15.000

Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács munkájának ismertetése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
73/2019. (VI. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2018 júniusától 2019. május végéig terjedő
időszakban végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Hunya Község Önkormányzata gazdálkodási szabályzatának jóváhagyása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
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Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
74/2019. (VI. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hunya Község Önkormányzata gazdálkodási szabályzatáról szóló
3/2019.
(V.
29.)
önkormányzati
szabályzatot
a
"Hunya_gazdalkodasi_szabalyzat_2019_v1" dokumentumban foglalt tartalommal.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
„Kiegyenlítő bérrendezés”
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
75/2019. (VI. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyet értésben
Csárdaszállás Községi és Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testületeivel,a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló közszolgálati tisztviselők részére egy egyszeri illetmény kifizetést engedélyez, melynek összege megegyezik a dolgozók
egy havi bruttó bér összegével. A kifizetés fedezete a kiegyenlítő bérrendezési alapra benyújtott pályázaton elnyert 15.600 E ,- Ft támoga222. oldal

tás eredményeként keletkező pénzmaradvány, mely összeg a költségvetési rendelet soron következő módosításával kerüljön beépítésre a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésébe.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
A hunyai 268 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos kérelem
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
76/2019. (VI. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kádasi Adrienn
Éva 5555 Hunya Vörösmarty u. 3 szám alatti lakos, Hunya 268 helyrajzi számú kivett Piactér művelési ágú ingatlanból 5600m2 megvételére irányuló kérelmét elutasítja, mivel Hunya Község
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 27. sora rendelkezése szerint forgalomképtelen vagyonelemnek minősül.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi II. félévi munkaprogramja
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
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Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
77/2019. (VI. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselőtestület 2019. évi II. féléves ülésprogramját a következők szerint határozza meg:
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKAPROGRAMJA
2019. év II. félévére
(tervezet)
Augusztus 29.
Beszámoló Hunya Község Önkormányzatának 2019. első félévi gazdálkodásának alakulásáról
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
Szeptember 25.
A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
Október 24.
ALAKULÓ ÜLÉS
Október 30.
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
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November 27.
Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
Döntés illetményalap megállapításáról
Hivatali felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
2020. évi belső ellenőrzési terv
Hivatali felelős: Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról
Hivatali felelős: Pardi László osztályvezető
KÖZMEGHALLGATÁS
December 18.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős: Balogh Rita és Takács Gabriella köztisztviselő
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Fogorvosi kezelőegység beszerzése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
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Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
78/2019. (VI. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
Hunya Község Önkormányzata beszerzési eljárás keretében a
GlobDent Kft.-től fogászati kezelőegységet szerezzen be, melynek
bruttó értéke 1.500.000 forint. A beruházás forrásául Hunya Község
Önkormányzatának - a háziorvosi feladat-ellátási kormányzati funkción megtakarított - 2018. évi maradványát (7.721.097 Ft.) jelöli meg.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Az Egészségház (5555 Hunya, Rákóczi út 31.) előtti belvízelvezető árok lefedése
és parkoló kialakítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a parkoló
kialakításával kapcsolatos döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
79/2019. (VI. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete belvízelvezető árok
lefedését és parkoló helyek kialakítását kívánja megvalósítani az
Egészségház 5555 Hunya, Rákóczi u. 31. szám előtti közterületen, abban az esetben, ha a 2018. évi háziorvosi feladatellátáson megtakarított maradvány (6.221.097 Ft.) fedezet biztosít a kivitelezésre beérkező legkedvezőbb ajánlat és a beruházással összefüggésben felmerülő
kiadások megvalósítására.
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Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a tervdokumentáció beszerzésével kapcsolatos döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
80/2019. (VI. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő testülete a 2018. évi háziorvosi feladatellátáson megtakarított maradványból (6.221.097 Ft.)
445.500 Ft-ot átcsoportosít az Egészségház 5555 Hunya, Rákóczi u.
31. szám előtti közterületen megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó
tervdokumentáció beszerzéséhez.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Bejelentések
Szóbeli előterjesztés
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Rodi-Fém Kft. nevében Hunya
Zoltán megkereste az önkormányzatot, hogy az önkormányzat egyik épületét bérbe
vennék. Az Ifjúsági Klubot javasolta erre a célra. Jelenleg rendeletben nincs szabályozva az épület bérleti díja, de szóban 10 000 forint napi árat beszéltek, viszont ehhez szükséges a képviselő-testület döntése is. Előzetesen két hónapra lenne szükségük az épületre. Le lehet az Ifjúsági Klubot szakaszolni, így aki a kondi terembe jár az
is tudja használni az épületet.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
81/2019. (VI. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 2019. június 25-én a Rodi-Fém Kft. (székhely: 8083 Csákvár, Gyümölcs u. 53. adószám: 13783475-2-07) által beérkezett kérelemnek
helyt ad és használatba adja az Önkormányzat tulajdonában lévő
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Szabadidő Központot 2019. június 16. napjától 2019. augusztus 31.
napjáig. A Képviselő-testület a helységhasználat díját 10 000 Ft/napi
díjban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van e valakinek bejelentése,
kérdése, észrevétele.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az lenne a kérése, hogy a következő testületi ülésre szeretné látni azt, hogy az önkormányzat költségvetésileg hogy áll, akár a
tavalyi lezárt évet is, hogy mennyi lett a pénzmaradvány, miből gazdálkodhatnak.
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy a féléves zárás addigra meglesz, abban a
legfrissebb adatok lesznek.
Hegedüs Roland (polgármester) Egyéb napirendi pont hiányában megköszönte a
jelenlétet és az ülést bezárta.
K. m. f.
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