HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
14/2022.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 13i alakuló üléséről a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Kiszely Imre polgármester, Pintér László önkormányzati képviselő, Szurovecz László Imréné önkormányzati képviselő, Raczkó
Tünde Mária önkormányzati képviselő, Brlázsné Parrag Katalin
önkormányzati képviselő
Dr. Csordás Ádám jegyző
Keresztesné Jáksó Éva aljegyző

Meghívottak:

Dr. Krizsán Anett Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető
Toldi Balázs Gyomaendrőd Város polgármestere
Nagy Zsolt Sándorné Csárdaszállás Község polgármestere
Véháné Jánosik Zsuzsanna Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményvezetője
Knapcsek Bálint HVB elnöke
Kulik Edit Irén Ügyrendi Bizottság kültagja
Szopkó Rudolfné Ügyrendi Bizottság kültagja
Omiliákné Csikós Anikó közigazgatási osztályvezető-helyettes
Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi ügyintéző
Petényi Roland fejlesztési osztályvezető
Vaszkó Erika adó osztályvezető
Varjú Róbert közfoglalkoztatási osztályvezető
Pardi László városüzemeltetési osztályvezető
Pál Jánosné Család és Gyermekjóléti Központ vezetője

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyv
vezető:

Zsögön Renáta

Ülés időtartama: 15:00-15:45
Kiszely Imre polgármester köszöntötte, dr. Krizsán Anettet a Gyomaendrődi Járási
Hivatal vezetőjét, Nagy Sándor Zsoltné és Toldi Balázs polgármestereket, a Képviselő232

testület tagjait, intézményvezetőket a Közös Hivatal osztályvezetőit, minden kedves
meghívottat.
Felkérte a jelenlévőket, hogy énekeljék el a Himnuszt.
Himnusz
Kiszely Imre polgármester elmondta, hogy az újonnan megválasztott képviselőtestület 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: Zsögön Renáta
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Pintér László 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
96/2022. (X. 13.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Pintér László képviselőt jelöli ki.
Határidő: azonnal
Kiszely Imre polgármester javasolta, hogy az alakuló ülés napirendjét a kiküldött
meghívó szerinti sorrendben fogadják el. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testületet,
hogy szavazzanak 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
97/2022. (X. 13.) Hunya Kt. határozata
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alakuló ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2022. október 2. napján
megtartott időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás
eredményéről, a megbízólevelek átadása
2. Az önkormányzati képviselők eskütétele
3. Polgármester eskütétele
4. Polgármester programjának ismertetése
5. Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
6. Bizottság, bizottsági tagok megválasztása
7. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
8. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
9. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
10. Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi,
méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
11. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2022. október 2. napján
megtartott időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás
eredményéről, a megbízólevelek átadása
Kiszely Imre polgármester felkérte Knapcsek Bálint HVB elnököt, hogy tartsa meg a
beszámolóját.
Knapcsek Bálint HVB elnök köszöntötte az ülésen résztvevőket. Elmondta, hogy Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. június 29-i ülésén kimondta
feloszlását. A Képviselő-testület feloszlása esetén a Helyi Választási Bizottság tűzi ki az
időközi választást a mandátum megüresedésétől számított százhúsz napon belülre,
úgy, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap
közé essen. Ezen határnapok figyelembe vételével a Hunyai Helyi Választási Bizottság
a 2022. július 11-i ülésén döntött arról, hogy az időközi helyi önkormányzati választást 2022. október 2. napjára tűzi ki. Meghatározta továbbá a bizottság a választási
eljárás határidőit és határnapjait. Az önkormányzati választójogi törvény alapján, Hunyán a polgármesteri tisztség elnyerése mellett 4 egyéni listás képviselői mandátum
megszerzésére nyílt lehetőség. A Helyi Választási Iroda a választás kitűzéséről szóló
határozat közzétételével tájékoztatta a pártokat, jelölő szervezeteket és az érintett
lakosságot az önkormányzati választás kitűzéséről. 2022. augusztus 12. napjáig a
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat a
szavazóköri névjegyzékbe vételről. 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
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törvényes határidőn belül a Bizottság 3 polgármester jelöltet és 9 egyéni listás képviselő jelöltet vett nyilvántartásba. Később 1 jelölt visszalépett a jelöltségtől.
A kampány időszakában 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. 2022. október 2-án a szavazókör 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 végeredményének megállapítására, illetve a választási informatikai rendszerben történő rögzítésére már éjfélt követően került sor.
A településen az 524 választójogosultnak az 62.97%-a, 330 fő járult az urnákhoz és
választotta meg a polgármestert és az egyéni listás képviselőket. Hunya polgármesterének 161 szavazattal (49.4%) Kiszely Imrét a FIDESZ-KDNP jelöltjét választották
meg. Önkormányzati képviselőnek Szurovecz László Imréné független jelöltet 167
szavazattal, Raczkó Tünde Mária független jelöltet 154 szavazattal, Pintér László FIDESZ-KDNP jelöltet 176 szavazattal, és Brlázsné Parrag Katalin független jelöltet 148
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 Hegedüs Roland független polgármester jelölt nyújtott be fellebbezést, melyet a Területi Választási Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasított. További
jogorvoslati kérelem nem érkezett, így a hunyai választási eredmények jogerőssé váltak. A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott polgármesternek,
a települési önkormányzati képviselőknek. Megköszönöm a választási bizottságnak, a
választási irodának és mindazoknak a munkáját, akik közreműködtek az időközi önkormányzati választás szakszerű és törvényes lebonyolításában.
Knapcsek Bálint HVB elnök átadta a megbízóleveleket.

2.Napirendi pont
Az önkormányzati képviselők eskütétele
Kiszely Imre polgármester megköszönte a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda munkáját. Elmondta a következő napirendi pontok keretében a Képviselő-testület, majd azt követően a polgármester eskütételére kerül sor. Felkérte
Knapcsek Bálintot a Helyi Választási Bizottság elnökét az eskü szövegének előmondására. Kérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Knapcsek Bálint HVB elnök kérte, az Én elhangzása után minden képviselő mondja a
saját nevét.
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„Én Pintér László, Szurovecz László Imréné, Raczkó Tünde Mária, Brlázsné Parrag
Katalin 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.”
3.Napirendi pont
Polgármester eskütétele
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 Kiszely Imre, 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.
4.Napirendi pont
Polgármester programjának ismertetése
Kiszely Imre polgármester elmondta, a programját a 2022-2024-es időszakra.
„Nagy Örömömre szolgál, hogy a településen élők akaratának megfelelően a következő 2 évben rám bízták községünk irányítását, hálás szívvel mondok ezért köszönetet!
Általános gyakorlat, hogy az önkormányzati választást követően az alakuló ülésen a
polgármester ismerteti az elkövetkező időszakra elképzeléseit, terveit.
Szeretnék minden hunyai lakosra odafigyelni, a pici gyerektől a legidősebb emberig.
Gondoskodni az óvodásokról, iskolásokról, idősekről, mindenkiről. Figyelni a tehetségekre, helyi vállalkozókra. Élhető, vonzó falukörnyezet kialakítása és jó partnerség az
egyházközséggel.
Célom az együttműködés és a fejlődés.
- Folyamatos együttműködés a lakossággal, őszinte tájékoztatás az önkormányzat
munkájáról, 3 havonta lakossági fórum megtartása.
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- Kiemelt figyelemmel lenni az idősek, hátrányos helyzetűek, és segítségre szorulók
felé. Sok idős egyedülálló vagy házaspár van, akiknek családjaik vidéken élnek, őket
felkeresni, segíteni a problémáik megoldásában.
- Óvodán életének segítése, a megfelelő körülmények biztosításával.
- Az általános iskolás gyerekek biztonságos, komfortos utazásának hosszú távú biztosítása. Az iskolabusz megoldását a legelső feladatomnak tekintem.
- Az újonnan Hunyára érkezők bevonása a helyi közösségi életbe.
- Kölcsönös tiszteleten és sikeren alapuló együttműködés a helyi vállalkozásokkal.
Hiszen ők azok, akik munkát adnak a lakosságnak, iparűzési adót fizetik a településnek. Nagyobb eseményeken ők támogatják a falut. Kikérni a véleményüket, észrevételeiket akár egy nagyobb rendezvény programjáról, ők is magukénak érzik, mivel ők is
ötletgazdák, visszatükröződik az ő véleményük is.
- Közösségünket érintő hivatalos kapcsolatok megújítása, erősítése és kiszélesítése.
Elsősorban az önkormányzat jegyzőjével, a közös hivatal dolgozóival, akik segítik a
hivatal munkáját, véleményükre és tapasztalataikra való támaszkodás. A községünkben működő Orvosi szolgálat, gyógyszertár, Idősek Klubjával való harmonikus
együttműködés. A környező polgármesterekkel, vállalkozókkal, Országgyűlési képviselő úrral, Alelnök úrral jó kapcsolat megtartása.
- Pályázatokon való aktív részvétel, minél több forrás megszerzése Hunya fejlődésének érdekében.
- Falunk belterületének és határainak folyamatos rendezése, szépítése. Hiszen nagyon
sok eszközzel rendelkezünk, amit úgy gondolom, még jobban ki kell, hogy használjunk.
- Az önkormányzat stabil gazdasági helyzetének biztosítása, a rendelkezésre álló forrás felelős felhasználása.
- A faluért elkötelezett hivatal működtetése, ahol jó légkör uralkodik. Arra törekednék,
hogy jó kapcsolat, jó légkör alakuljon ki az önkormányzati dolgozók között. Munkatársaim készségesek, kedvesek legyenek az ügyfelekkel, vendégekkel.
- Jó együttműködés a képviselő-testület valamennyi tagjával, melynek a nyíltság és a
bizalom az alapja. A képviselő-testület tagjait folyamatosan ismertetni minden dologról, meghallgatni az ő véleményüket, párbeszédet kialakítani velük.
Ez egy kis közösség és közösségi szellemben kell gondolkodni. Meggyőződésem,
hogy a település akkor tud előre jutni, ha döntéseinkkel mindenkinek az érdekeit
próbáljuk teljesíteni. A település az egyénért, a családokért legyen és ne fordítva.
Célba csak úgy érünk, ha közösen cselekszünk, és egy irányba igazgatjuk Hunya jövőjét.”

5.Napirendi pont
Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
(Szóbeli előterjesztés)
Kiszely

Imre

polgármester

elmondta,

a
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következőkben

a

polgármester

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására kerül sor. Felkérte Dr. Csordás
Ádám jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Csordás Ádám jegyző elmondta, Magyarországon a polgármesteri tisztségnek
jogállását és felhatalmazását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
szabályozza. Előzetes egyeztetést folytattak a polgármester úrral, melyben kifejtette,
hogy megbízatását társadalmi megbízatású polgármesterként kívánja ellátni, így esetében a tiszteletdíj megállapítására kerül sor. E sarkalatos törvény 2022. január 1-től
módosult, mely szerint a megyei jogú városok polgármesterek illetményéhez lakosság
számarányosan mérik a polgármesterek illetményét. 2022. január 1-én a Központi
Statisztikai Hivatal adatai szerint a település állandó lakossága 607 fő. A megyei jogú
városok polgármesterének 1 300 000,- Ft-os illetményének az 50%-ra jogosult egy
ekkora méretű településen a polgármester. A törvény alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű
tiszteletdíjra jogosult, illetve az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre.
Kiszely Imre társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja: 325.000,- Ft, ennek
megfelelően a költségtérítés mértéke 48.750,- Ft.
Fentiekre tekintettel kérte a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kiszely Imre polgármester úr tiszteletdíját és költségtérítését az ismertetett törvény alapján szíveskedjenek elfogadni.
Kiszely Imre polgármester elmondta, hogy személyes érintettsége miatt kéri a kizárását a döntéshozatali eljárásból. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz minősített
többségű szavazatra van szükség.
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
98/2022. (X. 13.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete személyes
érintettsége miatt Kiszely Imre polgármestert kizárja a Polgármester
illetményének és költségtérítésének megállapítása című napirendi
pont döntéshozatali eljárásából.
Határidő: azonnal
Kiszely Imre polgármester 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, 4 igen szavazattal (Kiszely Imre polgármester nem
szavazott) az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
99/2022. (X. 13.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. és a
Kttv. rendelkezései alapján Kiszely Imre társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját, megválasztásának napjától bruttó 325.000,Ft/hó, azaz Háromszázhuszonötezer forint/hó összegben állapítja
meg. Kiszely Imre társadalmi megbízatású polgármestert megillető
költségtérítés mértéke havi 48.750,- Ft, azaz negyvennyolcezerhétszázötven forint.
Határidő: azonnal
6.Napirendi pont
Bizottság, bizottsági tagok megválasztása
Kiszely Imre polgármester elmondta, a Képviselő-testület Bizottságának, tagjainak,
elnökének megválasztása következik.
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 1 állandó Bizottság van Ügyrendi
Bizottság néven, a Bizottság tagjainak száma 5 fő, melyen nem kíván változtatni. A
bizottság személyi összetételére a következő javaslatot tette:
elnök: Brlázsné Parrag Katalin
képviselő bizottsági tagok: Raczkó Tünde Mária, Szurovecz László Imréné
nem képviselő bizottsági tagok: Kulik Edit Irén, Szopkó Rudolfné
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
100/2022. (X. 13.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság elnökének Brlázsné Parrag Katalin képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Kiszely Imre polgármester felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az Ügyrendi Bizottság képviselő tagjainak megválasztásával kapcsolatos döntésüket.
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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
101/2022. (X. 13.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság képviselő tagjainak Raczkó Tünde Mária és Szurovecz László Imréné képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Kiszely Imre 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
102/2022. (X. 13.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság nem képviselő tagjainak Kulik Edit Irént és Szopkó Rudolfnét választja meg.
Határidő: azonnal
Kiszely Imre polgármester gratulált a megválasztott bizottsági elnöknek, bizottsági
tagoknak. Felkérte a nem képviselő bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküt.
Kérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Az eskü szövegét előmondta Kiszely Imre polgármester.

„Én Kulik Edit Irén, Szopkó Rudolfné 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 aláírják esküokmányokat.
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7.Napirendi pont
Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Kiszely Imre polgármester elmondta, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény értelmében a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, az
önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelete értelmében, egy alpolgármestert választ, az alpolgármesteri tisztséget
társadalmi megbízatásban kell ellátni.
A megválasztott képviselők közül Pintér Lászlót javasolta alpolgármesternek.
A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság képviselő tagjaiból alakított szavazatszámláló
bizottság bonyolítja le.
Felkérte a bizottság elnökét ismertesse a szavazás módját.
Brlázsné Parrag Katalin képviselő ismertette a szavazás menetét. A szavazólapon
egy jelölt Pintér László 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.
Kiszely Imre polgármester felkérte Brlázsné Parrag Katalint a bizottság elnökét, hogy
ismertesse az alpolgármester választás eredményét.
Brlázsné Parrag Katalin képviselő ismertette a szavazás végeredményét. Elmondta,
hogy 5 fő képviselő szavazott. Az urnában talált szavazólapok száma 5 db, melyből
érvényes 5 db szavazat volt. Pintér László jelöltre leadott szavazatok száma 5 db.
Kiszely Imre polgármester a szavazás eredményére figyelemmel kihirdette az alábbi
határozatot.
Hunya Község Képviselő-testülete
103/2022. (X. 13.) 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 Pintér László
képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
Határidő: azonnal
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Kiszely Imre 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 Kiszely Imre polgármester.
„Én Pintér László, 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.”
8.Napirendi pont
Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
(Szóbeli előterjesztés)
Kiszely Imre polgármester elmondta, a következő napirend az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása. Felkérte Dr. Csordás Ádám jegyzőt az
előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csordás Ádám jegyző elmondta, az alpolgármester illetményét szintén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rögzíti, mely kimondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület tagjai határozzák meg. A törvény értelmében nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteltdíjának 90%-át, illetve az alpolgármester is jogosult a 15%-os költségtérítésre. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy
egy részéről írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Előzetes számítás alapján Pintér László alpolgármester úr 292 500,- Ft összeg tiszteletdíjra, illetve ennek az összegnek
megfelelő 15%-os költségtérítésre, azaz 43 875,- Ft összegre jogosult.
Pintér László alpolgármester jelezte, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíjról és költségtérítésről teljes egészében le kíván mondani Hunya község javára, írásban megtett
nyilatkozatát a soron következő képviselő-testületi ülésre benyújtja.
Dr. Csordás Ádám jegyző jelezte, hogy a tiszteletdíjról és a költségtérítésről csak
írásban lehet lemondani. Kérte a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelenleg szavazzák
meg az általa előterjesztett összegben a tiszteletdíjat és a költségtérítést, és az alpolgármester úr lemondását követően módosításra kerül a határozat tartalma.
Kiszely Imre polgármester kérte, hogy szavazzanak az alpolgármester tiszteletdíjának
és költségtérítésének megállapításáról. Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű szavazatra van szükség.
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
104/2022. (X. 13.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. rendelkezései alapján Pintér László társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját megválasztásának napjától bruttó 292 500,- Ft/hó,
azaz kétszázkilencvenkétezer-ötszázöt forint/hó összegben állapítja
meg. Pintér László társadalmi megbízatású alpolgármestert megillető
költségtérítés mértéke havi 43 875,- Ft, azaz negyvenháromezernyolcszázhetvenöt forint.
Határidő: azonnal
9.Napirendi pont
Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
(Szóbeli előterjesztés)
Kiszely Imre polgármester elmondta a következő napirend megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára. Az előterjesztést Dr. Csordás Ádám
jegyző ismerteti.
Dr. Csordás Ádám 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 soron következő ülésére.
Kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Képviselő-testület megbízza az Ügyrendi Bizottságot az SZMSZ felülvizsgálatával.
Kiszely Imre 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
105/2022. (X. 13.) Hunya Kt. határozata
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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 októberi ülésére.
Határidő: 2022. október 26.
Felelős: Brlázsné Parrag Katalin bizottsági elnök
10.Napirendi pont
Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi,
méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
(Szóbeli előterjesztés)
Kiszely Imre polgármester elmondta, az alakuló ülés utolsó napirendje Tájékoztató a
képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről. Az előterjesztést Dr. Csordás Ádám
ismerteti.
Dr. Csordás Ádám jegyző elmondta a mandátumok átvételével nem csak jogok keletkeztek a testület tagjainak, hanem kötelezettségek is. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény az összeférhetetlenségi, illetve a méltatlansági rendelkezéseket tartalmazza. Összeférhetetlenségi eset akkor keletkezik, hogyha a képviselő-testület tagjai esetlegesen olyan tevékenységet folytatnak, vagy olyan tisztséget
töltenek be, melyek ezt a helyzetet előteremtik. Minden helyzetet 30. napig tud kezelni a képviselő-testület, vagyis a képviselő dönthet abban a helyzetben, hogy az
összeférhetetlenséget megszünteti, vagy a tisztségéről mond le. A jogszabály szerint
a méltatlansági helyzetekben olyan helyzet áll elő, amikor a testületnek már csak arra
van lehetősége, hogy határozattal a képviselő társának a mandátumát megszüntesse.
Továbbá összeférhetetlenségi helyzetet teremt, ha a helyi önkormányzati képviselő
országgyűlési képviselőként venné át a mandátumát, vagy olyan tisztséget lát el bíróságon, ügyészségen egyéb közhatalmi szerveknél, amely ennek a mandátumnak a
felvételét akadályozza. Méltatlansági helyzetnél a képviselő-testület köteles döntést
hozni az érintett képviselő mandátumának megszüntetéséről.
Kiemelte, hogy a képviselők a megválasztásukat követő 30 napon belül kötelesek
nyilvántartásba vetetniük magukat a köztartozásmentes adózói adatbázisába.
A képviselők és az ügyrendi bizottsági tagok a mandátum átvételével és a megválasztást követő 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozat tételi eljárást lefolytatni a
velük egyháztartásban élőkkel együtt. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartását az Ügyrendi Bizottság látja el és náluk lehet kezdeményezni a képviselőkkel kapcsolatos vagyonvizsgálati eljárást is. A vagyonnyilatkozat egy közérdekből nyilvános adat, így
értelemszerűen a képviselőkre nézve kötelező és nyilvános adatokkal kell ellátni. Kérte
a tiszteltelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek határozattal elfogadni a tájékoztatót.
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Kiszely Imre polgármester kérem, hogy szavazzunk arról, hogy megismertük és elfogadjuk a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót.
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
106/2022. (X. 13.) 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
11.Napirendi pont
Bejelentések
Kiszely Imre polgármester bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta. Befejezésként kérte, hogy közösen énekeljék el a Szózatot.
Szózat
K. m. f.

Dr. Csordás Ádám
jegyző

Kiszely Imre
polgármester

Pintér László
hitelesítő
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