HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5555

HUNYA, RÁKÓCZI ÚT

19.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 9-i
soron következő üléséről a Községháza üléstermében.
Megjelentek a mellékeltjelenléti ív szerint
Megjelent
képviselők:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pin
tér László, Kovács Sándor önkormányzati képviselő
Megyeri László aljegyző

Meghívottak:
Jegyzőkönyvvezető:

Hanyecz Adrienn

Ülés időtartama:

14:00-14:30

Hegedüs Roland (Polgármester) Köszöntötte a

képviselő-testület

tagjait, aljegyző

urat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes az 5 fős testületből jelen van 4 fő.
Várkonyi Zsigmondné képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni.
Jegyzőkönyvvezető:

Hanyecz Adrienn.

Jegyzőkönyv hitelesítőnekjavasolta

Kovács Sándor képviselőt kijelölni.

Kérte a képviselő-testületet a javaslat elfogadására.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község

Képviselő-testülete

21/2016. (Ill. 9.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Kovács Sándor képviselőtjelöli ki.
Határidő:

azonnal
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(Polgármester) Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira. Javasolta, hogy az ülés napirendjét a kiküldött meghívó szerint, azzal a módosítással fogadják el, hogy vegyék fel a bejelentéseket a napirendi pontok közé. Megkérdezte,
hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket. Szavazásra
bocsájtotta a javaslatot.
előtt

Szavazás

megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
22/2016. (Ill. 9.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Versenytárgyalási felhívás elbírálása termőföld bérbeadására
2. TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bőví
tése, fejlesztése
3. Széchenyi út 11. szám alatti ingatlan értékesítése
4. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi működési hozzájárulása
5. Vízterhelési dij 2016
6. Civil Szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatások elszámolása
7. Tájékoztató a 2016. évi közmunkaprogramokról
8. Bejelentések
Határidő:

azonnal

1. Napirendi pont
Versenytárgyalási felhívás elbírálása

termőföld

bérbeadására

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

Pintér László (Képviselő) elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előter
jesztést és javasolta az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (Polgármester) megkérdezte, hogy van-e a határozati javaslattal
kapcsolatos kérdés.

Hozzászólás nem volt, felkérte a
Szavazás

előtt

képviselőket

hozzák meg döntésüket.

megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma 4 fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya, belterület
234/4 hrsz.-ú ingatlan bérbeadására kiírt versenytárgyalási felhívásra beérkezett Szilágyi Béláné ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szilágyi Béláné pályázatát eredményesnek nyilvánítja. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hunya, belterület 234/4 hrsz.-ú ingatlanra a pályázati kiírásban meghatározott feltétek szerint Szilágyi Béláné ajánlattevővel 1 év határozott időre
szóló bérleti szerződést köt, 75.516,-Ft/év összegű bérleti dij mellett. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hegedüs
Roland polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő:

azonnal

2. Napirendi pont
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
tése

bővítése,

fejlesz-

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2071. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.

Hegedüs Roland (Polgármester) ismertette, hogy a napirendhez írásos előterjesztés
került beterjesztésre, melyet az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalt. Felkérte a bizottság elnökét a bizottsági vélemény ismertetésére.

Pintér László (Képviselő) elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előter
jesztést és javasolta az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.

Hegedüs Roland (Polgármester) megkérdezte, van-e napirendre vonatkozó kérdés,
javaslat.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község

Képviselő-testülete

6. (IU. 9.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruk87

túrájának bővítése, fejlesztése című pályázati kiírásra Hunya Község
Önkormányzat Konyhája 5555 Hunya Rákóczi út 8. felújítása és a
szükséges eszközök beszerzése érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. A Képviselő-testület felkéri a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a ki
dolgozott pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:

azonnal

3. Napirendi pont
Széchenyi út 11. szám alatti ingatlan értékesítése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 207 7. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.

Pintér László (Képviselő) elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előter
jesztést és javasolta az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.

Hegedüs Roland (Polgármester) megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község

Képviselő-testülete

25/2016. (Ill. 9.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező, 137 hrsz.-ú, természetben Hunya,
Széchenyi út 11. szám alatti 2100 m2 területű kivett beépítetlen területet Buza Péter Hunya, Széchenyi út 13. szám alatti lakosnak az alábbi feltételek mellett:
1. Az ingatlan vételára: 80.000,- Ft, amelyet a vevő köteles két részletben legkésőbb 2016. június 30.-ig megfizetni,
2. Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség, illetve a
földhivatali eljárás dijai a vevőt terhelik,
3. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az ajánlatát
30 napig tartja,
4. Vevőnek írásban kell nyilatkoznia a vételi ajánlat elfogadásáról.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel He-

88

gedüs Roland polgármestert a határozatban fennálló feltételek teljesülése esetén az adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:

azonnal

4. Napirendi pont
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi
működési hozzájárulása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

Pintér László (Képviselő) elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előter
jesztést és javasolta az előterjesztett határozati javaslatok elfogadását.
Hegedüs Roland (Polgármester) megkérdezte, van-e napirendre vonatkozó kérdés,
javaslat.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket szavazzanak az első döntési javaslatról.

Szavazás

előtt

megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
26/2016. (Ill. 9.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosháza és
Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évben
Hunya községre jutó 22.041,- Ft összegű működési célú hozzájárulását az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja, továbbá felhatalmazza polgármesterét a szükséges okiratok, jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidő:

azonnal

Hegedüs Roland (Polgármester) a második döntési javaslatot tette fel szavazásra.
Megkérdezte, van-e kérdés, javaslat.
Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község
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Képviselő-testülete

27 /2016. (Ill. 9.)
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Társulások Konzorciuma 2016. évben Hunya községre jutó
13.120,- Ft összegű működési célú hozzájárulását az Önkormányzat
2016. évi költségvetése terhére biztosítja, továbbá felhatalmazza polgármesterét a szükséges okiratok, jognyilatkozatok megtételére és
aláírására.
Határidő:

azonnal

5. Napirendi pont
Vízterhelési díj 2016
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2017. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.

Pintér László (Képviselő) elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előter
jesztést és javasolta az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.

Hegedüs Roland (Polgármester) megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község

Képviselő-testülete

28/2016. (Ill. 9.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz
Zrt. által előterjesztett 2016-os vízterhelési dijakról szóló tájékoztatót
az alábbiak szerint tudomásul veszi, a 2016. évben alkalmazandó vízterhelési dijakkal egyetért.
V'lZterh e l est
' . d'.
' Fis 1- t0.
"l
'lja k 2016. apn
2016-ban alkalmazandó vízterhelési dijak
Fogyasztói szegmens

Vízterhelési dij (Ft/m3)

Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett dij)

2,07

Önkormányzati fogyasztó

2,30

Hatósági dijas fogyasztó

3,50

Szippantott szennyvíz után

5,20

Határidő:

azonnal
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 71. évi
CLXXXIX törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.

Pintér László (Képviselő) elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előter

jesztést és javasolta az

előterjesztett

határozati javaslatok elfogadását.

Hegedüs Roland (Polgármester) megkérdezte, van-e napirendre vonatkozó kérdés,

javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a
javaslatról.
előtt

Szavazás

képviselőket

szavazzanak az

első

döntési

megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
29/2016. (Ill. 9.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 46/2015. (IV.
29.) számú határozatával támogatásban részesített Színfolt Mazsorett
Csoport, támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, pénzügyi elszámolását elfogadja.
Határidő:

azonnal

Hegedüs Roland (Polgármester) a második döntési javaslatot tette fel szavazásra.

Szavazás

előtt

megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
30/2016. (Ill. 9.) Hunya Kt. határozata

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 156/2015.
(Xl.26.) számú határozatával támogatásban részesített Vöröskereszt
Hunyai Alapszervezet, támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját,
pénzügyi elszámolását elfogadja.
Határidő:

azonnal

Napirendi
Tájékoztató a 2016. évi közmunkaprogramokról
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2071. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
(Képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az elő

terjesztést és javasolta az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.

Hegedüs Roland (Polgármester) hozzászólás hiányában felkérte a

képviselőket

a tá-

jékoztató tudomásul vételére.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Képviselő-testülete
31/2016. (Ill. 9.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi
közmunkaprogramról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:

azonnal

S.Napirendi pont
Bejelentések
Szóbeli előterjesztés

Hegedüs Roland (Polgármester) Elmondta, hogy a hunyai

Idősek

Klubja részére biz-

tosítani szeretne egy videó kamerát, amellyel fellépéseiket örökítenék meg az utókornak, kérte a Képviselő-testület hozzájárulását a videó kamera megvásárlásához. Továbbá elmondta, hogy az Idősek klubjában 25 db széket kellene újra kárpitoztatni,
mivel elhasználódtak. Ha a képviselő-testület jóváhagyja a fenti bejelentéseket, akkor
megrendeli a kamerát webshopon keresztül és felveszi a kapcsolatot a kárpitozó vállalkozóval, árajánlatot kér. Elfogadható árajánlat esetén megrendeli a kért munkát.

Pintér László (Képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az elő
terjesztést és javasolta az előterjesztett határozati javaslatok elfogadását.

Hegedüs Roland (Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket. Szavazásra bocsájtja a javaslatot. Szavazás előtt megállapítja, hogy a jelenlévő
testületi tagok száma: 4 fő.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

Hunya Község

Képviselő-testülete

32/2016. (Ill. 9.) Hunya Kt. határozata
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Klubja részére
hozzájárul 1 db videó kamera biztosításához a 2015. évi szabad maradvány
terhére.
Határidő:

azonnal

Hegedüs Roland (Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg döntésüket. Szavazásra bocsájtja a második döntési javaslatot. Szavazás előtt megállapítja,
hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. A képviselő-testület egyhangú, 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község

Képviselő-testülete

33/2016. (Ill. 9.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Idősek
Klubjában megtalálható 25 db szék kárpitozásához a 2015. évi szabad maradvány terhére.
Határidő:

azonnal

Hegedüs Roland (Polgármester) Egyéb napirendi pont bejelentés nem lévén megköszöni a jelenlétet és a nyilvános ülést bezárta.

~ 4ll(
;Hegedüs Roland

Megyeri ászló
aljegyző

polgármester

Kovács Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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