HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
17/2019

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 24i alakuló üléséről a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre önkormányzati képviselő, Pintér László önkormányzati képviselő, Kulik Edit Irén önkormányzati képviselő, Szopkó Rudolfné önkormányzati képviselő
Pap-Szabó Katalin jegyző
Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

dr. Smiri Sándor Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetőhelyettese
Toldi Balázs Gyomaendrőd Város polgármestere
Nagy Zsolt Sándorné Csárdaszállás Község polgármestere
Mraucsik Éva Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetője
Knapcsek Bálint HVB elnöke
Nagy Sándor Ügyrendi Bizottság kültagja
Szurovecz László Imréné Ügyrendi Bizottság kültagja
dr. Csordás Ádám jogász
Takács Gabriella pénzügyi ügyintéző
Uhrin Anita Térségi Szociális Gondozási Központ gazdasági vezetője
Pál Jánosné Család és Gyermekjóléti Központ vezetője

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyv
vezető:

Buza Anita

Ülés időtartama: 14:00-14:45
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte az ülésen résztvevőket, dr. Smiri Sándort a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesét, Toldi Balázst Gyoma303. oldal

endrőd Város polgármesterét, Nagy Zsolt Sándornét Csárdaszállás Község polgármesterét, a képviselőket és minden megjelent vendéget.
Felkérte a jelenlévőket, hogy énekeljék el a Himnuszt.
Himnusz
dr. Smiri Sándor (Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese) Elmondta,
hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatal nevében szeretne gratulálni a képviselőtestületnek az elért eredményekhez. Ahogyan az elmúlt időszakban is a jogszabályi
kereteken belül a Járási Hivatal igyekszik mindenben segítséget nyújtani az önkormányzatnak. Továbbra is bízik az együttműködésben, szeretné ápolni a jó partneri
kapcsolatot. Sajnos nem tud az ülés végéig maradni, de ezt mindenképpen el szerette
volna mondani. Megköszönte a figyelmet, és további jó munkát kívánt.
dr. Smiri Sándor elhagyta az Üléstermet.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az újonnan megválasztott képviselő-testület alakuló ülését a választásokat követő 15 napon belül kell a megválasztott
polgármesternek összehívni.
Megállapította, hogy az alakuló ülés határozatképes, az 5 fős testület teljes létszámmal jelen van.
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kulik Edit Irén képviselőt kijelölni. Kérte a képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
113/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Kulik Edit Irén képviselőt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy az alakuló ülés napirendjét a kiküldött meghívó szerinti sorrendben fogadják el. 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: 5 fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
114/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alakuló ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2019. október
13. napján megtartott önkormányzati képviselők és polgármester
választás eredményéről, a megbízólevelek átadása
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3. Polgármester programjának ismertetése
4. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
7. Bizottság, bizottsági tagok megválasztása
8. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
9. Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
10. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2019. október 13. napján
megtartott önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről,
a megbízólevelek átadása
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte Knapcsek Bálint HVB elnököt, hogy tartsa
meg a beszámolóját.
Knapcsek Bálint (HVB elnök) Köszöntötte az ülésen résztvevőket. Elmondta, hogy az
Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását az előző általános önkormányzati választást követő
ötödik év október hónapjában kell megtartani. A települési önkormányzati választás
során az önkormányzati választójogi törvény alapján, Hunyán a polgármesteri tisztség
elnyerése mellett 4 egyéni listás képviselői mandátum megszerzésére nyílt lehetőség.
Július 26-án a Magyar Köztársaság Elnöke 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019.
október 13-áre tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választását. Az illetékes miniszter a köztársasági elnöki határozatnak ismere-
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tében megállapította a választási eljárás határidőit és határnapjait, valamint a részletes eljárási szabályokat.
A Helyi Választási Iroda hirdetményben tájékoztatta a pártokat, jelölő szervezeteket
és az érintett lakosságot az önkormányzati választás kitűzéséről. Augusztus 20-át követően valamennyi választójogosult megkapta a választási értesítőt. Ahogy a jelöltek
és jelölő szervezetek folyamatosan nyújtották be a jelölt állításhoz szükséges dokumentumokat, annak megfelelő rendszerességgel ülésezett a HVB és döntött a jelöltek
nyilvántartásba vételéről. A törvényes határidőn belül a Bizottság 2 polgármester jelöltet és 5 egyéni listás képviselő jelöltet vett nyilvántartásba. A kampány időszakban
a jelölő szervezetek és jelöltek az Alaptörvény és a választásra vonatkozó törvényeket
betartva jártak el így nem került sor olyan kifogásra, amelyben a HVB-nek döntést
kellett volna hoznia. Október 13-ára a szavazókörök és a választási szervek rendben
és felkészülten várták a választópolgárokat. A szükséges jogi, személyi és technikai
feltételek biztosításával a szavazás törvényes feltételei maradéktalanul adottak voltak.
A szavazás rendben és nyugodtan zajlott, rendkívüli esemény nem fordult elő.
Az urnák felbontását követően a polgármester és egyéni listás képviselő választás
végeredményét 21 óra 56 perckor rögzíthették a választási informatikai rendszerben.
A településen az 550 választójogosultnak az 59,3%-a (326 fő) járult az urnákhoz és
315 érvényes szavazattal (97,5%) megválasztotta a következő öt évre a polgármestert
és az egyéni listás képviselőket.
Hunya polgármesterének 223 szavazattal (70,8%) Hegedűs Roland független jelöltet
választották meg.
Önkormányzati képviselőnek Kiszely Imrét FIDESZ-KDNP jelöltet – 258 szavazattal,
Pintér László FIDESZ-KDNP jelöltet – 228 szavazattal, Szopkó Rudolfné Független jelöltet 167 szavazattal és Kulik Edit Irén független jelöltet 159 szavazattal választották
meg.
A Helyi Választási Bizottság az eredményt megállapító határozatokban kimondta,
hogy a polgármester és egyéni listás képviselő választások Hunyán érvényesek és
eredményesek lettek. A fellebbezésre nyitva álló három napos határidőn belül fellebbezés nem érkezett, így a hunyai választási eredmények jogerőssé váltak.
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a megválasztott polgármesternek, a
települési önkormányzati képviselőknek.
Megköszönte a választási bizottságoknak, a választási irodának és mindazoknak a
munkáját, akik közreműködtek az idei önkormányzati választás szakszerű és törvényes
lebonyolításában.
Knapcsek Bálint HVB elnök átadta a megbízóleveleket.
2. Napirendi pont
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Knapcsek Bálint (HVB elnök) Elmondta, hogy a képviselő-testület eskütétele következik. Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondta Knapcsek Bálint HVB elnök.
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„Én Kiszely Imre, Kulik Edit Irén, Pintér László, Szopkó Rudolfné becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből
eredő feladataimat Hunya fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen.”
Knapcsek Bálint (HVB elnök) Elmondta, hogy a polgármester eskütétele következik.
Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek állva maradni.
Az eskü szövegét előmondta Knapcsek Bálint HVB elnök.
„Én Hegedüs Roland, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Hunya fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen.”
Az eskü letételét követően a Polgármester és a képviselők aláírták esküokmányokat.
3. Napirendi pont
Polgármester programjának ismertetése
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, a programját a 2019-2024-es önkormányzati ciklusra.
„A 2019. október 13-án megkezdett új önkormányzati ciklus polgármesteri programját az elmúlt négy év tapasztalatainak levonásával, a helyi körülmények ismeretében
fogalmaztam meg. Eredményes cikluson vagyunk túl, melyet Önökkel, a lakosság
egészével a vállalkozókkal együtt értünk el. Öt évre előretervezni lehet, de felelősséggel csak a munkálkodásom fő irányát lehet kijelölni, nem konkrét cselekvési tervet
kidolgozni. Az elkövetkező öt évben az alábbiakat tartom polgármesteri munkám legfontosabb törekvéseinek, fő irányvonalának: Legfontosabb feladatom a költségvetés
egyensúlyának megtartása.
Fontos pénzforrást jelentenek a pályázatok. Kötelességünk a kiírásokat állandóan figyelni, és amelyiknek a feltételeit el tudjuk fogadni, azt felhasználni a község érdekében. Sajnos, a legtöbb pályázathoz nem tudjuk a kellő önerőt megfizetni, ezért a
ténylegesen felhasználható pályázatok száma kevesebb, mint egy városnak, de így is
eredményes 4 éven vagyunk túl. Bízunk a Magyar Falu Program kínálta lehetőségekben, amelyekkel élnünk kell.
Fontosnak tartom a helyi intézmények működőképességének megőrzését a minőség
csökkenése nélkül. Ehhez valamennyi dolgozónkat meg kell tartani.
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Meg kell találni azt a lehetőséget, amellyel a helybéliek megélhetését, életminőségét
javítani tudjuk. Ehhez a legjobb lenne helyi munkahelyet létrehozni, de erre, egyelőre
kevés esélyt látok. De ha valamilyen kiegészítő jövedelemforrást találnánk a falubelieknek, az is segítség lenne. Továbbra is fontosnak tartom a faluközösség rendszeres,
őszinte tájékoztatását az önkormányzati munkáról, elejét véve a közösségünkben kialakuló és romboló hatású pletykáknak, amelyek rendszerint nem valós információn
alapulnak. Idősödő falu vagyunk, folyamatosan figyelnünk kell az idősekre, egyedül
élőkre. A Művelődési Ház programjait továbbra is folytatni kell, lakossági igény esetén bővíteni lehet azokat. Fontosnak tartom a községi ünnepségek, önkormányzati
szabadidős rendezvények megtartását, további népszerűsítését, hiszen ezek a közösség összetartásának, kovácsolódásának fontos eszközei. Belterületi és külterületi útjaink karbantartása, utcák aszfaltozása pályázati forrásból. Közterületeink, parkjaink folyamatos rendben tartása igényes virágosítással. Testvér települési kapcsolat kialakítása. Ravatalozó felújítása.
A programomban megfogalmazott célok közösek, a felsorolásból hiányozhatnak területek, melyeket menet közben tapasztalhatunk majd meg, de a sikerek is közösek
lesznek, ha a célok megvalósulnak. Célba pedig csak úgy érünk, ha közösen gondolkodunk, közösen cselekszünk, ha egy irányba húzzuk a község szekerét, ahogy tettük
azt eddig is politikától mentesen a településünk fejlődéséért. A pozitív együttműködés reményében kívánok a képviselő-testület minden tagjának jó egészséget, erőt,
kitartást, és sok sikert az önkormányzati munkához. „
4. Napirendi pont
Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte Pap-Szabó Katalin jegyző asszonyt az előterjesztés ismertetésére.
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy a kiküldött írásos anyag is tartalmazza a
polgármester illetményének megállapításáról szóló szabályokat. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza oly módon, hogy az államtitkár
illetményéhez viszonyítottan az adott település lakosságszámának figyelembevételével kerül meghatározásra a polgármester illetmény alapja. Ez Hunya község esetében
az államtitkár illetményének 40 %-át teszi ki. Rendelkezik a jogszabály költségtérítésről, amely az alapilletmény 15%-ban kerül meghatározásra. A polgármesteri illetmény
meghatározásában a Képviselő-testületnek nincsen mérlegelési jogköre, hiszen ezt a
törvény szabályozza. Az illetmény meghatározása az alakuló ülés kötelező eleme,
amihez döntés szükséges. Kérte a határozati javaslat megvitatás nélküli elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy személyes érintettsége miatt kéri a
kizárását a döntéshozatali eljárásból.
Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
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Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
115/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes
érintettsége miatt Hegedüs Roland polgármestert kizárja a Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása című napirendi pont döntéshozatali eljárásából.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal (Hegedüs Roland polgármester
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
116/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. és a
Kttv. rendelkezései alapján Hegedüs Roland főállású polgármester illetményét, megválasztásának napjától bruttó 398.900 Ft/hó, azaz Háromszázkilencvennyolcezer-kilencszáz forint/hó összegben állapítja
meg. Hegedüs Roland polgármestert megillető költségtérítés mértéke havi 59.800 Ft, azaz ötvenkilencezer-nyolcszáz forint.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az alpolgármester személyére a
polgármester tesz javaslatot. Ahogy az elmúlt években volt, továbbra is Kiszely Imre
képviselőt javasolja alpolgármesternek, akinek a megválasztása titkos szavazással történik. Felhívta a figyelmet, hogy az alpolgármester megválasztásához minősített
többségre van szükség.
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A titkos szavazást a szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. Javasolta a szavazatszámláló bizottság tagjainak Pintér László, Kulik Edit Irén és Szopkó Rudolfné képviselőket.
Pintér László (képviselő) Ismertette a szavazás menetét. A szavazólapon egy jelölt
Kiszely Imre neve szerepel. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti karikában két
egymást keresztező vonallal lehet. A szavazásra jogosultaknak átadta a szavazólapot,
és bemutatta, hogy az urna üres, majd azt lezárta.
A szavazás idejére a polgármester szünetet rendelt el.
Pintér László (képviselő) Ismertette a szavazás végeredményét. Elmondta, hogy 5 fő
képviselő szavazott. Az urnában talált szavazólapok száma 5 db volt, melyből érvényes 5 db szavazat volt. Kiszely Imre jelöltre leadott szavazatok száma 5 db.
Hegedüs Roland (polgármester) A szavazás eredményére figyelemmel kihirdette az
alábbi határozatot.
Hunya Község Képviselő-testülete
117/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Hunya Község Polgármesterének javaslatára a képviselő-testület tagjai közül Kiszely Imre képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Gratulált a megválasztott alpolgármesternek, egyben felkérte, hogy e minőségében a képviselő-testület előtt tegye le az esküt.
Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondta Hegedüs Roland polgármester.
„Én Kiszely Imre, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Hunya fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen.”
6. Napirendi pont
Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
310. oldal

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte Pap-Szabó Katalin jegyző asszonyt az előterjesztés ismertetésére.
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik. Az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg
úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású polgármester illetménye a főállású polgármester
illetményének 50 %-a. A társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését a
tiszteletdíjának összege határozza meg, aminek mértéke a tiszteletdíj 15 %-a.
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy Hunyán amióta önkormányzat létezik,
soha nem járt pénzjuttatással a képviselői és az alpolgármesteri tisztség, amit nem
szeretne most sem megszakítani. Az alpolgármesteri tiszteletdíjról teljes egészében
lemond és kérte, hogy a képviselő-testület azt Hunya község javára fordítsa. Az írásban megtett nyilatkozatát a soron következő képviselő-testületi ülésre benyújtja.
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a döntést meg
kell hozni, az írásban benyújtott nyilatkozat miatt a határozatot módosítják majd.
Kiszely Imre (alpolgármester) Személyes érintettségét jelezte a képviselő-testületnek.
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy Kiszely Imre alpolgármestert ne zárják ki a döntéshozatali eljárásból. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van
szükség.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
118/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes
érintettsége miatt Kiszely Imre alpolgármestert nem zárja ki az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása című napirendi pont döntéshozatali eljárásából.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.
311. oldal

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal (Kiszely Imre alpolgármester tartózkodott) az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
119/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. rendelkezései alapján Kiszely Imre társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját megválasztásának napjától bruttó 179 505Ft/hó, azaz
egyszázhetvenkilencezer-ötszázöt forint/hó összegben állapítja meg.
Kiszely Imre társadalmi megbízatású alpolgármestert megillető költségtérítés mértéke havi 26 926 forint, azaz huszonhatezerkilencszázhuszonhat forint.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Bizottság, bizottsági tagok megválasztása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzatunk alapján jelenleg egy állandó bizottság működik, így csak egy Ügyrendi
Bizottságot fognak választani. A bizottság elnökének Pintér László képviselő urat, az
ügyrendi bizottság tagjainak Kulik Edit Irén képviselőt és Szopkó Rudolfné képviselőt
javasolta. Ezen kívül két nem képviselő bizottsági tagot javasolt Nagy Sándor és
Szurovecz László Imréné személyében.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatos döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
120/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság elnökének Pintér László képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
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Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az Ügyrendi Bizottság képviselő tagjainak megválasztásával kapcsolatos döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
121/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság képviselő tagjainak Kulik Edit Irént és Szopkó Rudolfné képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztásával kapcsolatos döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
122/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság nem képviselő tagjainak Nagy Sándort és Szurovecz László
Imrénét választja meg.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Gratulált a megválasztott bizottsági elnöknek, bizottsági tagoknak. Felkérte a nem képviselő bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküt. Felkérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondta Hegedüs Roland polgármester.
„Én Nagy Sándor, Szurovecz László Imréné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom. Bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Hunya fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen.”
Az eskü letételét követően a nem képviselő bizottsági tagok aláírták esküokmányokat.
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8. Napirendi pont
Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte Pap-Szabó Katalin jegyző asszonyt a napirendi pont ismertetésére.
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, a képviselő-testület törvényi kötelezettsége,
hogy az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkossa vagy felülvizsgálja az SZMSZét. Jelenleg hatályos SZMSZ-el rendelkezik a képviselő-testület, de felülvizsgálata
mindenképpen szükséges, mellyel javasolta az Ügyrendi Bizottságot megbízni.
Ismertette az erre vonatkozó döntési javaslatot.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Bizottságot, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el és a felülvizsgálat eredményét összefoglaló jelentést, szükség szerint a módosító rendelettervezetet terjessze be a képviselő-testület novemberi ülésére.
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselő-testületet, hogy szavazzon a
döntési javaslatról.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
123/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az
Ügyrendi Bizottságot, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el és a felülvizsgálat eredményét összefoglaló jelentést, szükség szerint a módosító rendelet-tervezetet terjessze be a képviselő-testület novemberi ülésére.
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: Pintér László bizottsági elnök
9. Napirendi pont
Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy az írásos előterjesztést megkapták a
képviselő-testület tagjai, mely tartalmazza a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény összeférhetetlenségi és méltatlansági rendelkezéseit.
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Hangsúlyozta, hogy amennyiben bármely képviselővel szemben összeférhetetlenségi
ok áll fenn, úgy azt a megválasztásától számított 30 napon belül meg kell szüntetni.
Kiemelte továbbá, hogy a képviselők a megválasztásukat követő 30 napon belül kötelesek nyilvántartásba vetetniük magukat a köztartozásmentes adózói adatbázisába.
Szintén a megválasztást követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell, hogy tegyenek a velük egyháztartásban élőkkel együtt. A képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános, közzétételre fog kerülni a község honlapján, a családtagoké nem.
Hegedüs Roland (polgármester) 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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
124/2019. (X. 24.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és
elfogadja a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi,
méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Bejelentések
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése,
kérdése észrevétele? Hozzászólás nem volt. Befejezésként kérte, hogy közösen énekeljék el a Szózatot.
Szózat
K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kulik Edit Irén
hitelesítő
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