
Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

2019. április 24. napján 13:30 órakor

tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Községháza ülésterem

Napirend:

    1. Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása
    2. A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás 21/2019.(III. 27.) határozata
    3. Hunya Község Önkormányzata Cafeteria-juttatás szabályzatának módosítása
    4. Választási Bizottság póttagjának megválasztása
    5. Bejelentések

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Hunya, 2019. április 18.

Hegedüs Roland

polgármester



ELŐTERJESZTÉSEK

Hunya Község Önkormányzata

Képviselő-testület

2019. április 24.

napján tartandó rendes üléséhez
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. április 24-i ülésére 

Tárgy:  Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása
Készítette:  Buza Anita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

 
Tisztelt Képviselő-testület!

Az ügyeleti ellátás minőségével kapcsolatos észrevételek alapján történt meg szolgáltatók megkeresése annak
érdekében, hogy milyen formában lehet az ellátás minőségén javítani, olyan módón, hogy ez ne eredményezzen
vállalhatatlan nagyságú többlet kiadást. Ezek a tárgyalások nem vezettek eredményre, tekintettel arra, hogy a
szakmai feladat ellátására változatlan feltételek mellett magasabb áron került volna sor.

Az egyeztetések alkalmával megkereste önkormányzatunkat Mezőberény Város polgármestere és a jelezte, hogy az
ügyeleti ellátásban velük együttműködő települések körében változás következett be, így változik a ügyeleti ellátás
finanszírozása és ezen települések is megoldást keresnek a feladat ellátás biztosítására. (Köröstarcsa, Kamut,
Csárdaszállás, és Mezőberény, Hunya, Dévaványa). Ennek érdekében egyeztetést folytattunk le jelenlegi
szolgáltatóval egy új ellátási modell kidolgozásáról. A Békés-Medical Egészségügyi és Szolgáltató Kft. elképzelése
az előterjesztés mellékletében található.
A fent leírt települések ellátása Gyomaendrődön orvossal, Mezőberényben és Dévaványán mentőtiszttel biztosítható
lenne az ajánlatban foglaltak szerint. Ezen ellátási forma az ellátás színvonalát olyan módon javíthatná, hogy
mindeközben az önkormányzat által fizetendő hozzájárulás mértéke csökkenhetne.

Az érintett települések képviselő-testületei az áprilisi ülésükön megtárgyalják a szolgáltató által kidolgozott javaslatot
és támogató döntés esetén a települések saját szabályzatuknak megfelelően lefolytatják a beszerzési eljárásokat,
melynek eredményeként tervezetten 2019. június 01. napjától 2020. május 31. napjáig kerülne sor
szerződéskötésre.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása"

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

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja azt a tervezetet, mely alapján Gyomaendrőd,
Mezőberény, Dévaványa, Kamut, Köröstarcsa, Hunya és Csárdaszállás közös feladat ellátás keretében biztosítson
orvosi ügyeleti ellátást. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. április 24-i ülésére 

Tárgy:  A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás 21/2019.(III. 27.) határozata
Készítette:  Buza Anita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás alapdokumentumainak felülvizsgálata megtörtént, mely alapján
megállapítást nyert, hogy a kormányzati funkciók kiegészítésre szorulnak, valamint személyi változások átvezetése
szükséges a Társulási Megállapodásban.
 
A Társulás a 21/2019.(III. 27.) határozatával döntött a Társulási Megállapodás módosításáról, amivel kapcsolatban
a tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek döntése is szükséges.

A 21/2019.(III. 27.) határozat, valamint a módosítással kapcsolatos dokumentumok jelen előterjesztés mellékletét
képezik.
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Társulási Megállapodás módosítása"

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 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodás  Módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
 

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása

2019. március 27.
 

1. §
 

A Társulási Megállapodás bevezető rész 3. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„3.       Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Képviseli:       Toldi Balázs polgármester
Dr. Uhrin Anna jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„3.       Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Képviseli:       Toldi Balázs polgármester
Pap-Szabó Katalinjegyző"
 

2. §
 
A Társulási Megállapodás bevezető rész 4. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„4.       Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:       Hegedűs Roland polgármester
Dr. Uhrin Anna jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„4.       Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Képviseli:       Hegedűs Roland polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző"
 

3. §
 
A Társulási Megállapodás bevezető rész 5. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„5.       Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli:       Brlás János polgármester
Zsindely Ferencné jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„5.       Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Képviseli:       Brlás János polgármester
Dr. Szebegyinszki Attila jegyző"

4.§
 
A Társulási Megállapodás bevezető rész 6. pontja az alábbiak szerint változik:
 
Eredeti szövegzet:
„6.       Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli:       Ribárszki Péter polgármester
Zsindely Ferencné jegyző"
 
Módosított szövegzet:
„6.       Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Képviseli:       Ribárszki Péter polgármester
Dr. Szebegyinszki Attila jegyző"

5. §
A Társulási Megállapodás 1. fejezet 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
 
18.  A Társulás alapfeladatán felül végezhető tevékenysége (kormányzati funkció,
megnevezése):
 
018030                      Támogatási célú finanszírozási műveletek
051040                      Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
084032                      Civil szervezetek programtámogatása
107053                      Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055                      Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
900060                      Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
 
 

6.§
 
A Társulási Megállapodás I. fejezet 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
 
19. A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége (kormányzati funkció, megnevezése):
 
013350          Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
A Társulás tulajdonában lévő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján történő üzemeltetése, hasznosítása

 
7.§

 
A Társulási Megállapodás I. fejezet az alábbi 20. ponttal egészül ki:
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A Társulási Tanács a Többcélú Társulása közbeszerzési feladatainak előkészítésére, lebonyolítására és
végrehajtására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően állandó, kilenc tagú közbeszerzési bíráló Bizottságot hoz létre, mely bizottság tagjait
a tagtelepülési önkormányzatok javasolják.
 
Szarvas, 2019. március 27.
      

      Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke
 
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
 
Szarvas, 2019. március 27.
 
       Brlás János                                                               Dr. Melis János                    
a Társulási Tanács elnöke                               Szarvas Város címzetes Főjegyzője
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. április 24-i ülésére 

Tárgy:  Hunya Község Önkormányzata Cafeteria-juttatás szabályzatának
módosítása

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

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzata a főállású polgármester és a közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás biztosít,
melyre a forrást a 2019. évi költségvetésében már biztosította. Önkormányzatunk jelenleg rendelkezik a juttatást
szabályozó előírással, de a szabályzatot aktualizálni szükséges.

Az előterjesztés részeként megjelenő szabályzat elfogadását javasoljuk.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján a költségvetési szervek által
foglalkoztatottak éves Cafetéria-juttatásának kerete, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magába
foglaló együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

A polgármester esetében a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó szabályozás az irányadó, mely szerint a Cafetéria
juttatás kötelező, a közalkalmazottak esetében adható juttatás.

A cafetéria szabályzat szövegét a döntési javaslat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a cafetéria-juttatás szabályzatát tárgyalja meg és döntsön annak elfogadásáról.
    
Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Hunya Község Önkormányzata Cafeteria-juttatás szabályzatának módosítása"

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

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat cafetéria-juttatás szabályzatát az alábbi
tartalommal fogadja el:
 

Hunya Község Önkormányzat
Cafetéria-juttatás szabályzata

 
Hunya Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a cafetéria-juttatások rendszerén keresztül biztosítja
az Önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók és főállású polgármester részére az
egységes elvek alapján szabályozott természetbeni juttatásokat.
 

Cafetéria-juttatásra való jogosultság
 

 Cafetéria-juttatás igénybevételére jogosult az Önkormányzattal
 
a) munkaviszonyban álló főállású polgármester,
b) az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottak.
A dolgozó nem jogosult cafetéria-juttatás igénybevételére:
a) a szülési szabadság, terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási-díj, a gyermekgondozási-segély
folyósításának időtartamára,
b) 30 napot meghaladó távollét esetében a távollét első napjától kezdve.
A munkaviszonyt létesítő dolgozó a cafetéria-juttatást a jogviszony létesítés után, a próbaidő lejártával veheti
igénybe.
 A cafetéria-juttatás igénybe vételére való jogosultság a jogviszony megszűnésének napján szűnik meg.



7

 
Cafetéria-juttatás igénylése

 
Az Önkormányzat minden év március 15. napjáig tájékoztatja a dolgozókat az igénybe vehető cafetéria-juttatásokról.
A dolgozók március 15. napjáig nyilatkoznak a cafetéria-juttatás éves összegének felhasználásáról, a választott
cafetéria-juttatásról és annak mértékéről.
A dolgozó a nyilatkozattétellel hozzájárul ahhoz, hogy a cafetéria-juttatás igényléséhez szükséges adatait az ahhoz
szükséges mértékben a cafetéria-juttatás nyilvántartást vezető kezelje.
 Az, aki az Önkormányzattal év közben létesít munkaviszonyt, illetve jogosultsága év közben keletkezik, a
 nyilatkozatot az első munkában töltött napot követő 15 napon belül, de legkésőbb a cafetéria-juttatás
igénybevételének első napjáig teszi meg.
A dolgozó nyilatkozata a tárgyév január 1. napjától, - cafetéria-juttatás igénybe vételére való jogosultságtól –
december 31-ig – vagy munkaviszony megszűnéséig terjedő időszakra vonatkozik. A  nyilatkozat év közben nem
módosítható.
A nyilatkozatot egy példányban, aláírással ellátva az ügyintézőnek kell leadni.
 

Cafetéria-juttatás összege
 

A cafetéria juttatás éves összegét az Önkormányzat Képviselő-testülete az évenként elfogadott költségvetési
rendeletében határozza meg.
 A cafetéria-juttatás összege biztosít fedezetet, az egyes juttatást terhelő közterhekre is.
 A cafetéria-juttatás összege arányosan kerül megállapításra:
a) azon munkatársak esetében, akik munkaviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg,
b) amennyiben a dolgozó részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra.
 A tárgyévben igénybe nem vett cafetéria-juttatás összege a következő évre nem vihető át.
 

Cafetéria-juttatásra vonatkozó elszámolási szabályok
 
 A cafetéria-juttatás elszámolása bruttó módon történik, tartalmazza a közterhek költségeit.
 A cafetéria-juttatáshoz az azt terhelő adó- és járulékterhek összegét a tárgyévben érvényes adó és járulékterheket
meghatározó jogszabályok határozzák meg.
 Ha a dolgozó jogviszonya év közben szűnik meg, köteles a részére nyújtott cafetéria összeggel az utolsó munkában
töltött napon elszámolni.
 Amennyiben a dolgozó a tárgy évben a cafetéria-juttatás időarányosan felhasználható mértékénél többet vett
igénybe, úgy a különbözet – előzetes hozzájárulásával – illetményéből levonásra kerül, illetve választása szerint, ha
a juttatás természete ezt lehetővé teszi, vissza kell adni.
 Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a dolgozó halálával szűnik meg.
Amennyiben a dolgozó nem jogosult cafetéria juttatás igénybevételére az időarányos részt meghaladó mértékben
igénybe vett cafetéria-juttatás értékét, a távollét utáni első munkanapon vissza kell fizetni, illetve vissza kell adni.
 Ha a munkavállalót tárgyév közben áthelyezik, az egyes munkáltatóknál cafetéria-juttatásra időarányosan jogosult.
Ha a munkavállaló a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe,
visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál
igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig –
csökkenteni kell.
 

Cafetéria-juttatások
 

Széchenyi Pihenő Kártya
 
A munkáltató névre szóló, bankkártya elven működő, elektronikus utalványkártya formájában OTP Szép kártyára,
utalással biztosítja a cafetéria összegét. A munkavállaló nyilatkozatában három különböző alszámla között oszthatja
meg az erre szánt összeget:
1.  Szálláshely alszámla
2.  Vendéglátás alszámla
3.  Szabadidő alszámla
A Széchenyi Pihenő Kártya alszámlái minden év április 30. napjáig feltöltésre kerülnek.
 
A munkavállalóknak nyilatkozniuk kell, hogy más munkáltatótól részesülnek-e béren kívüli juttatásban. A kapott
juttatásokat össze kell számolni, mert a kedvezményes adózás csak a törvényben meghatározott mértékig
lehetséges. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2019. április 24-i ülésére 

Tárgy:  Választási Bizottság póttagjának megválasztása
Készítette:  Buza Anita
Előterjesztő:  Pap-Szabó Katalin jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Áder János Köztársasági Elnök az Európai Parlament tagjainak választását 2019. május 26. napjára tűzte ki. A
választás lebonyolításában választási bizottságok működnek közre, feladatuk a választás tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének
helyreállítása. Az egy szavazókörrel rendelkező településeken a szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban:
SZSZB) feladatait a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) látja el.
 
Fagyas Gézáné póttag jelezte, hogy nem tudja ellátni a választási bizottsági tagságot, tisztségről lemondott.
 
A megüresedett helyre a képviselő-testületnek új póttagot kell választania, személyére a helyi választási iroda
vezetője (jegyző) tesz indítványt. A póttag megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. A HVI
vezetőjének indítványához a képviselő-testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be.
 
A választási bizottság póttagja a megválasztását követően a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz. A
választási bizottság tagja az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja jogait. A HVB tagjainak
megbízatása a 2019-es önkormányzati általános választásra megválasztott új HVB alakuló üléséig tart.
 
A javasolt személy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 17-18. §-ban meghatározott feltételeknek
megfelel, valamint vállalja a HVB tagságot.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását! 

Döntési javaslat 

"Választási Bizottság póttagjának megválasztása"

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

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. §-
ban foglaltakra figyelemmel Szilágyi András Zoltánnét (5555 Hunya, Rákóczi út 25. szám alatti lakost) választja meg
a helyi választási bizottság póttagjának. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
5. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület

2019. április 24-i ülésére 

Tárgy:  Bejelentések
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