HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
7/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus
26-i nyílt üléséről, a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

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

Meghívottak:

Balogh Rita kirendeltség vezető,
Strobber József tűzoltó őrnagy, parancsnokhelyettes a Szarvasi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság képviseletében,
Omiliák Csaba a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkéntees Tűzoltóság parancsnoka
Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyvvezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

13:30-14:10

Hegedüs Roland polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt,
aljegyző urat, a napirendek tárgyalásában érintett meghívottakat, és valamennyi
jelenlévőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős testület teljes
létszámmal jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kulik Edit Irén képviselőt kijelölni.
Jegyzőkönyvvezető Jakucs Mária lesz a mai ülésen.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Hunya Község Képviselő-testülete
46/2020. (VIII. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Kulik Edit Irén képviselőt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó
szerinti sorrendet annyiban javasolta módosítani, hogy a tűzoltóságok beszámolóját
vegyék előre és első napirendként a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, majd
második napirendként az Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója kerüljön
megtárgyalásra.
Megkérdezte van-e más kérés, javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában kérte a képviselőket, hogy az általa javasolt sorrendben
határozzák meg az ülés napirendjét.
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
47/2020. (VIII. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozta meg:
1. Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben elvégzett
feladatairól
2. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2019. évi tevékenységéről
3. Beszámoló a 2020.évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről
4. Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ hunyai dolgozói részére eseti
illetménykiegészítés biztosítására
5. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
tevékenységéről
6. Tájékoztatás a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú projekt
beszerzési eljárásairól
7. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben elvégzett
feladatairól
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland polgármester megkérdezte parancsnokhelyettes urat, kívánja-e
kiegészíteni a beszámolót.
Strobber József tűzoltó őrnagy, parancsnokhelyettes elöljáróban tájékoztatta a
képviselő-testületet, hogy Bíró Zoltán parancsnok urat 2020. május 4-én Flórián Nap
alkalmából a Belügyminiszter úr tűzoltósági tanácsosi címmel tüntette ki. A
parancsnok úr a mai napon veszi át a kitüntetést, ezért nem tudott a képviselőtestületi ülésen jelen lenni.
Megköszönte az Önkormányzati Tűzoltóság munkáját, akinek a működési körzetéhez
tartozik Hunya település is. Nagyban segítik a hivatásos tűzoltóság munkáját és a
település tűzvédelmét, amellett, hogy a hivatásos tűzoltósághoz tartozó 8 településbe
bele tartozik Hunya település is. Erre a településre is ugyan olyan nagy figyelmet
fordítanak. Igyekeznek az éves gyakorlatokat is úgy szervezni, hogy az kiterjedjen
Hunyára is, legfőképpen, hogy az itt lévő mezőgazdasági létesítmények, üzemek
vonatkozásában helyismeretre tegyenek szert. Megismerjék az adott üzem
adottságait, és kicsit hatósági szemmel is körbetekintenek. Tapasztalatuk, hogy
mindegyik üzemben nagy figyelmet fordítanak a tűzvédelemre, a biztonságra. A
tűzoltóság pedig ugyan olyan figyelmet fordít arra, hogy Hunya település is
megfelelő tűzvédelemmel legyen ellátva, biztonságban érezzék magukat az itt élők.
Elmondta még, hogy 2019. március 1-től egy új vízszállító gépjármű lett rendszerbe
állítva, ami nagymértékben elősegíti a mezőgazdasági területek, üzemek tűzvédelmét,
tűzoltósát. Ezzel egyszerre összesen 16.000 liter vizet tudnak kiszállítani, szükség
esetén az önkormányzati tűzoltósággal együtt hatékonyan tudnak beavatkozni az
ilyen jellegű tűzeseteknél.
Megköszönte az önkormányzattal történő együttműködést, kérdés esetén készséggel
áll rendelkezésre.
Hegedüs Roland polgármester megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte a
képviselőket, van-e kérdésük, észrevételük a beszámolóval kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában a település lakossága nevében megköszönte, az
önkormányzati tűzoltóságnak, hogy a késő téli, kora tavaszi időszakban sokszor
előforduló szeles, viharos időben a hívásra azonnal vonultak és a lakosság segítségére
voltak, a kidőlt fák, leszakadt faágak által okozott megrongálások helyreállításában.
Felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
Hozzászólás hiányában kérte a képviselőket, hogy az általa javasolt sorrendben
határozzák meg az ülés napirendjét.
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
48/2020. (VIII. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben elvégzett
feladatairól szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
2.Napirendi pont
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2019. évi tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland polgármester elmondta, Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok a
felkérésnek eleget téve elkészítette és a kért határidőre benyújtotta beszámolóját a
2019. évi tevékenységről.
Megkérdezte parancsnok urat kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. A képviselők
részéről van-e kérdés, hozzászólás.
Pintér László képviselő megkérdezte, hogy a szándékosan megtévesztő jelzéseket
utol tudják érni, hogy ki volt a bejelentő.
Omiliák Csaba tűzoltóparancsnok válaszolva elmondta, amennyiben mobil telefonról
történt a hívás akkor igen, mert az személyhez kötött, a telefonszámot le tudják kérni,
utolérhető, de ha fülkéből történik, akkor nem, mivel a fülke nincs bekamerázva,
hiába tudják, hogy melyik fülkéből történt. Ilyen esetekben a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya eljárást indít a rendőrség
bevonásával. Bírság kerül kiszabásra, illetve a gépjármű fecskendő kiszállási költségét
is ráterhelik a bejelentőre.
Hegedüs Roland polgármester egyéb hozzászólás hiányában megköszönte a
beszámolót az Önkormányzati Tűzoltóság munkáját majd felkérte a képviselőket,
hogy szavazzanak.
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
49/2020. (VIII. 26.) Hunya Kt. határozata
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
beszámolót a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Beszámoló a 2020.évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland polgármester elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolta. Megkérdezte van- kérdés.
Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a beszámoló elfogadását.
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
50/2020. (VIII. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
2020. évi költségvetésének 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ hunyai dolgozói részére eseti
illetménykiegészítés biztosítására
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland polgármester elmondta, az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára.
Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a döntési javaslat elfogadását.
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
51/2020. (VIII. 26.) Hunya Kt. határozata
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Hunya Község Önkormányzat képviselő-testülete a Térségi Szociális
Gondozási Központ azon hunyai dolgozói részére, akik a
veszélyhelyzet ideje alatt többletfeladatot láttak el, egyszeri
illetménykiegészítést biztosít a 2020 szeptemberében esedékes
bérkifizetéssel egy időben.
Az eseti illetménykiegészítés nettó összege 50.000 Ft/ fő, a
juttatásban részesülő munkavállalók létszáma 4 fő. A kifizetésre
kerülő illetménykiegészítést a képviselő-testület a 2019. évi
maradvány terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland polgármester elmondta, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és kérte, hogy a 2019. évi önkormányzati gazdálkodás értékelésének
bemutatásánál a Hunya Község Önkormányzatnál a 2019. évi maradvány összege
kerüljön pontosításra annak megfelelően, ahogy a 2020. évi költségvetés 1-6. havi
teljesítésről szóló beszámolóban szerepel.
Kiszely Imre alpolgármester megkérdezte mi az oka annak, hogy Hunyán közel
500.000 Ft-al kevesebb lett a befolyt kommunális adó a tavalyi évben a tervezetthez
képest.
Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, a behajtásra szánt összeg is
betervezésre került, de a teljesülés nem történt meg olyan mértékben. Azt követően,
ahogy a behajtások átkerülnek a NAV-hoz, talán van esély arra, hogy ezek a
kintlévőségek is beérkeznek az önkormányzat számlájára. Sok a lakatlan ingatlan,
melyek értékesítése nem történhet meg addig, amíg a tartozás nincs rendezve. A
közelmúltban éppen egy ingatlan eladás kapcsán került egy nagyobb összegű
kommunális tartozás egy része befizetésre a tulajdonos részéről, mert jelentkezett
egy vevő az ingatlanra.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában javasolta a beszámoló elfogadását.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Hunya Község Képviselő-testülete
52/2020. (VIII. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Gyomaendrődi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2019.
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

a
évi

Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Tájékoztatás a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú projekt
beszerzési eljárásairól
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland polgármester elmondta, a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Felkérte a képviselőket a tájékoztatóban foglaltak 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
53/2020. (VIII. 26.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a TOP2.1.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú, „A Hunya község
belterületi belvízvédelmi rendszerének működőképessé tétele” című
projekt beszerzési eljárásairól szóló tájékoztatást.
Határidő: azonnal
7.Napirendi pont
Bejelentések
Kulik Edit Irén képviselő megkérdezte, hogy a tavasz folyamán a koronavírus miatt
elmaradt lomtalanítás lesz-e pótolva.
Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, pótolva nem lesz, de a
szeptemberi meg lesz tartva, amennyiben a vírushelyzet majd engedi. A lakosság meg
fogja kapni erről a tájékoztatást.
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Kiszely Imre alpolgármester felvetette, hogy sok az üresen álló, elhanyagolt ingatlan
a településen. Minden utcában van egy-kettő. Az ingatlan előtti területen felnőtt a
gaz, sok helyen már a járdán történő közlekedés sem lehetséges, ember nagyságú a
gaz, nem lehet eljárni. Erre a problémára azonnali megoldást kell találni, akár úgy,
hogy külső vállalkozó bevonásával, géppel levágatják legalább az útszélén a gazt. Erre
pénzt kell áldozni az önkormányzatnak.
Hegedüs Roland polgármester egyetértett. Fel fogja venni a kapcsolatot a
vállalkozóval és árajánlatot kér a munkára. A költséget rá lehetne terhelni az ingatlan
tulajdonosára.
Pap-Szabó Katalin jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy volt egy lakossági
bejelentés a temetőbe vezető Dózsa György úttal kapcsolatban, hogy tiltsa meg az
önkormányzat a mezőgazdasági gépek és vontatók behajtását. A hivatal megvizsgálta
a helyet, jelenleg is van egy tehergépjárművel behajtani tilos tábla kihelyezve, erről
tájékoztatták az érintett lakost.
Kiszely Imre alpolgármester kérte, hogy az ősz folyamán ezen az utcán nyessék meg
az út menti fákat, mert az ágak beérnek az útszelvénybe, a kikerülés miatt a
gépjárművek meg letörik az út szélét.
Hegedüs Roland polgármester további tájékoztatásként elmondta, hogy a Színjátszó
kör nyugdíjas tagjai újra aktívan működnek. Kéréssel fordultak az önkormányzathoz,
hogy lehetőség szerint támogassák a nyugdíjas ki mit tudra való eljutásukat, az
utazási költségekhez való hozzájárulással.
Az autóbusz költségére árajánlatot fognak bekérni és ennek ismeretében fogja
javasolni a támogatást.
Szólt még arról, hogy megrendelésre került a szúnyoggyérítést, melynek költsége
199.136 Ft, 98 hektárra.
Sajnálatos módon Hunya nem tartozik abba a kategóriába, ami az elsődleges
prioritást élvezi, így a szúnyoggyérítést saját költség terhére kell megoldani.
Megyeri László aljegyző elköszönt a képviselő-testülettől a kirendeltség dolgozóitól.
45 éves közszolgálat után nyugdíjba vonul 2020. november 1. napjától. Ez az utolsó
alkalom, hogy a hunyai képviselő-testület ülésén jelen van. A 45 éves közszolgálatot
végig Gyomaendrődön teljesítette. Már az 1980-as években volt kapcsolata Hunyával,
amikor körzetközpont voltunk, majd azt követően mikor létrejött az intézményi
társulás, és végül, amikor a közös önkormányzati hivatal. Mindig nagyon jól érezte
magát az itteni hivatalban. A kollégák segítőkészek voltak, és úgy gondolja, hogy a
képviselő-testületekkel is nagyon jó munkakapcsolata volt.
Megköszönte a bizalmat, kívánt mindenkinek nagyon jó munkát és jó egészséget.
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Hegedüs Roland polgármester a jelenlegi és a korábbi képviselő-testületek tagjai
nevében megköszönte Aljegyző úr munkáját. Jól tudtak együttdolgozni.
Egészségben, boldogságban gazdag nyugdíjas éveket kívánt.
Megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kulik Edit Irén
hitelesítő
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