Megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerint:
Megjelent
képviselők:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Kovács
Sándor, Pintér László, Várkonyi Zsigmondné önkormányzati
képviselő

Dr. Uhrin Anna jegyző, Kulik Edit Irén Kirendeltség
Balogh Rita pénzügyi ügyintéző

vezető,

Feketéné

Meghívottak:
Jegyzőkönyvvezető:

Hanyecz Adrienn

Ülés időtartama: 14:00-14:25
(Polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző
asszonyt és a Hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes az S
fős testületből jelen van S fő. 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: S fő.
A képviselő-testület egyhangú, S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

a

a

7

hogy van-e napi
megállapította,

kérdés, javaslat.
leti tagok

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beszámoló a végrehajtott határozatokról
2. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
igazgatási szünete
3. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
4. A háziorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 12.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata - 2. forduló
5. Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd
Város Önkormányzat 21 /2016. (IX.
12.) önkormányzati
rendeletének felülvizsgálatához
6. Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
7. Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve
8. Cafetéria szabályzat felülvizsgálata
9. Csatlakozás előkészítése az önkormányzati ASP rendszerhez
10. Védőnői feladat-ellátás biztosítása Kamut és Hunya községekben
11. Békés Megyei Társulások Konzorciuma 2017. évi működési
hozzájárulás
12. A civil szervezeteknek nyújtott 2016. évi támogatás elszámolása
13. 2017.-2018. évi tervezett közfoglalkoztatási programok
Határidő:

azonnal

1.

csatolva Magyarország helyi
§ (1)
f) pontja alapján.

11.

a

az

8

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 147/2016.
(XI 1.16.); 149/2016. (Xll.16.) Kt. számú határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:

azonnal

szünete

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2077. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
(polgármester) Elmondta, a dolgozók szabadságának kiadása
minden évben komoly problémát jelent. A képviselő-testület a tavaly decemberi
ülésén elfogadta a 2017. évi üléstervét, mely alapján júliusban előreláthatólag nem
lesz testületi ülés. A dolgozók szabadságának kiadása érdekében javasolta, hogy
2017. július 24-étől augusztus 4-éig, valamint december 22-étől december 29-éig
kerüljön bevezetésre az igazgatási szünet, mely összességében 14 munkanapot érint.
(Képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi

pontot és javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.
(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi igazgatási szünetének
elrendeléséről szóló döntésüket.

a

la
A

leti
az

5

9

5

a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő
testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.

§ A rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban

foglalkoztatott
ki.

köztisztviselőkre, ügykezelőkre

és munkavállalókra terjed

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
2017. évi munkarendjében 2017. július 24. napjától augusztus 4. napjáig
(10 munkanap), valamint 2017. december 22. napjától december 29.
napjáig (4 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.
§

Gyomaendrőd

(2)
igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel,
azonban a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a
Hivatal ügyeletet tart.
a rendelet a kihirdetés napját
január 1. napján hatályát veszti. "
§

Határidő:

követő

napon lép hatályba és 2018.

azonnal

1

11.

10

(polgármester)

hogy a
a helyi

Kormányhivatal

(Képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi

pontot és javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.
(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e rendelet-tervezettel
kapcsolatos kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák
meg döntésüket.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához 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 rendeletet alkotta:

1

a

(II. 1

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. Ill. törvény 132. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a

1.

következőket

rendeli el:

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.)
§ (5) bekezdés helyébe a
§

következő

rendelkezés lép:

"2. § (5) A

elbírálásához, a

igazolásokat,

orvosi
munkáltatói

§

3.

ltság

a
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megállapításához

igazolást,
il

„3. §

mi
nem várt

mindennapi

a

kialakult olyan élethelyzet,
megélhetése kerül veszélybe."

§Az ÖR. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"14. § (1) Ha a támogatás folyósításának
részesülő személy

időtartama

alatt a támogatásban

a) lakcíme megváltozik,
b) szolgáltatási

szerződése megszűnik,

ide nem értve a szolgáltató váltást,

e) elhalálozik, a változás, megszűnés illetve a haláleset hónapjára járó
támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás
további folyósítását meg kell szüntetni."

4. §Az ÖR. 15. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a települési gyógyszertámogatásban részesülő személy a
támogatás folyósításának időtartama alatt elhalálozik, a haláleset
hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja,
de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
§ Ez a rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba és az azt követő

napon hatályát veszti.
Hunya, 2017. január
Hegedüs Roland

Dr. Uhrin Anna
jegyző

polgármester
E rendelet 2017. január

napján a helybe

került.
Hunya,

17.

1.
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módon kihirdetésre

helyi

11.

alapján.

az
pozitív.
a
nem
lt aláírásra.
a javaslattal
amennyiben mégsem pozitív tartalommal kapná meg az önkormányzat a véleményt,
annak megfelelően módosítani fogják a rendeletet.
11..a;:io.o:.uv

(Képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet

és javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.
(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e rendelet-tervezettel
kapcsolatos kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák
meg döntésüket. Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához 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 rendeletet alkotta:

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészsegugyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eijárva, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős
módszertani
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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Hunya
közigazgatási
Kamut
közigazgatási
területével közösen egy védőnői körzetet alkot. A körzet székhelye: 5673
Kamut, Petőfi u. 31.
§ Az iskola- és ifjúság egészségügyi szolgálat védőnői, fogászati és

háziorvosi körzetek tekintetében egy körzetet alkot. A körzet székhelye:
5555 Hunya, Rákóczi u. 31.
Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
szolgáltatási területe a település teljes közigazgatási területére terjed ki.
§

(1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.
(2) A háziorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 12.) önkormányzati rendelet
2017. február 1. napjával hatályát veszti.
§

Hunya, 2017. január 27.
Hegedüs Roland

Dr. Uhrin Anna
jegyző

polgármester

E rendelet 2017. január 27. napján a helybe szokásos módon kihirdetésre
került.
Hunya, 2017.január 27.
Dr. Uhrin Anna
jegyző

11.

14

intézményként

önkormányzati
rődi

változatlan
Gyermekjóléti

személyi

IS

az új intézményi stru
(Képviselő)

Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását.
(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg a Hunya
Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat
21/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatával kapcsolatos
döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A

képviselő-testület

egyhangú, S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
hozzájárul
Gyomaendrőd Város Önkormányzat a gyermekek részére nyújtható
természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 21/2016.
(IX. 12.) önkormányzati rendeletének módosításához az alábbi
tartalommal:
Hunya

1. A rendelet hatálya az óvodai feladat-ellátás tekintetében kiterjed a
Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község valamint Hunya Község
közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási,
rendelkező
és
menekültként
elismert
letelepedési
engedéllyel
személyekre, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
b) pontjában (továbbiakban:
szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1)
Gyvt.) meghatározott személyekre.

a)

ellátás:
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a)

a
szolgáltatással,
bb) önálló helyettes

szülői

feladat-ellátás."

3. A rendelet 3-5. §-a rögzíti az új intézményi struktúrát: Az Önkormányzat
a Gyvt. 39. §-ában rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait a
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ)
intézményén keresztül biztosítja.
4. A rendelet 6. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyettes szülői ellátást is az
önkormányzat fenntartásában működő intézmény látja el: Az
önkormányzat a Gyvt. 45. §-a szerinti, a gyermekek átmeneti gondozására
vonatkozó feladatát az általa fenntartott Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ útján önálló helyettes szülő (továbbiakban:
helyettes szülő) alkalmazásával látja el."
5. A rendelet 6. § (2) bekezdése rögzíti, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával
kötött megállapodás alapján Csárdaszállás és Hunya községek
közigazgatási területén is biztosítja a helyettes szülői ellátást.
Határidő:

azonnal

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2071. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Qegyző)

Elmondta, hogy a polgármester illetményét Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése
határozza meg. 2017-től nem a helyettes államtitkári, hanem az államtitkári
fizetésekhez igazítják a polgármesterek bérét. A javadalmazás az államtitkár
illetményének %-ában kerül megállapításra attól eltérni nem lehet. A
törvénymódosítás alapján 1500 lakosig az államtitkári juttatás 40 %-ára, A
polgármestert továbbra is megilleti a tiszteletdijának 15%-a, mint költségtérítés. A
munkájának
jogosult saját gépjárművet
1500 km/hó
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kell

nem

(Képviselő)

előterjesztést

Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
és javasolta a határozati javaslat elfogadását.

(Polgármester) Bejelentette személyes érintettségét és kérte a
döntéshozatalból való kizárását. Felhívta a figyelmet hogy a kizáráshoz minősített
többségű szavazatra van szükség.
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdése, javaslata. Hozzászólás nem
volt, felkérte a képviselőket hozzák meg személyes érintettsége miatti kizárásról
szóló 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Roland
polgármestert kizárja a Polgármester illetményének módosítása tárgyú
előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő:

azonnal

(Polgármester) felkérte a
módosításával kapcsolatos döntésüket.
Szavazás

előtt

képviselőket

hozzák meg az illetmény

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:
1

Hunya

Önkormányzatának
figyelemmel
7.
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71.

szóló 1

évi

1.

(Alpolgármester) Bejelentette személyes érintettségét és kérte a
döntéshozatalból való kizárását.
(Polgármester) a bejelentésre figyelemmel felkérte a képviselőket
döntsenek az alpolgármester úr kizárásáról. Felhívta a figyelmet, hogy a kizáráshoz
minősített többségű szavazatra van szükség.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal - Kiszely Imre alpolgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:

1

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiszely Imre
alpolgármestert kizárja az Alpolgármester illetményének módosítása
tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő:

azonnal

(Polgármester) felkérte a képviselőket hozzák
alpolgármester úr illetmény módosításával kapcsolatos döntésüket.

meg

az

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal - Kiszely Imre alpolgármester nem
szavazott az alábbi határozatot hozta:
1

Önkormányzatának
al

Imre
1.

bruttó 139.600,-

18

(Alpolgármester)
lető

az

előtt

megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok

S

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal - Kiszely Imre alpolgármester nem
szavazott - az alábbi határozatot hozta:

1
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiszely Imre társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdijáról szóló lemondó nyilatkozatát
tudomásul veszi.
Határidő:

azonnal

Hegedüs Roland (Polgármester) felkérte a képviselőket, hogy a polgármesteri
illetmény költségvetési forrás kijelöléséről szóló döntési javaslatról szavazzanak.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: S fő.
A képviselő-testület egyhangú, S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású polgármester
illetményét a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő:

azonnal

Írásos előterjesztés csatolva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény
§ (1)
f)
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11.

az

döntéshozatalból való
többségű szavazatra van szükség.
Szavazás

előtt

megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal
nem szavazott - az alábbi határozatot hozta:

Hegedüs Roland polgármester

1

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Roland
polgármestert kizárja a Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve
tárgyú előterjesztés döntéshozatalából.
Határidő:

azonnal

(Polgármester) felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 2017.
évi szabadságolási ütemtervéről szóló 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:
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hegedüs Roland
polgármester 201 évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak
szerint elfogadja:
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Határidő:

2017. 01. 25.

Felelős:

Kiszely Imre
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna

Írásos előterjesztés csatolva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 207 7. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.

(polgármester) Elmondta, hogy Hunya Község Önkormányzata a
cafetéria-juttatások rendszerén
keresztül
biztosítja
az
Önkormányzattal
közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók, valamint a főállású polgármester
részére az egységes elvek alapján szabályozott természetbeni juttatásokat. A 2017.
évre vonatkozó jogszabályi változások a cafetéria-juttatások szabályozását is
érintették. A főállású - sajátos foglalkoztatási jogviszonyban álló - polgármester
a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó szabályozás az irányadó, mely
szerint a cafetéria juttatás kötelező, a közalkalmazottak esetében adható juttatás. A
közalkalmazottak
hozzájárulás havi
900 Ft-tal
órában dolgozó
a

az
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vonatkozó

a
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
cafetéria-juttatás szabályzatát az alábbi tartalommal elfogadja:

Általános

1.

1. Hunya Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a
cafetéria-juttatások rendszerén keresztül biztosítja az Önkormányzattal
álló
munkavállalók
közalkalmazotti jogviszonyban
és
főállású
polgármester részére az egységes elvek alapján szabályozott béren kívüli-,
és egyéb meghatározottjuttatásokat.
2. A juttatás, a 2011. évi CXCIX törvény, az 1995. évi CXVI 1. törvény,
valamint jelen szabályzatban meghatározott cafetéria elemek közül
választható.

1. 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
gyermekgondozási-dij,

a

terhességi-gyermekágyi
segély,
gyermekgondozási-segély
folyósításá
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2.A dolgozók március 1. napjáig nyilatkoznak a cafetéria-juttatás éves
összegének felhasználásáról, a választott cafetéria-juttatásról és annak
mértékéről.

3. A dolgozó a nyilatkozattétellel hozzájárul ahhoz, hogy a cafetériajuttatás igényléséhez szükséges adatait az ahhoz szükséges mértékben a
cafetéria-juttatás nyilvántartást vezető kezelje.
4. 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.
5. 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.
6. A nyilatkozatot egy példányban, aláírással ellátva az
leadni.

ügyintézőnek

kell

1. A cafetéria-juttatás éves összegét az Önkormányzat Képviselő-testülete
az évenként elfogadott költségvetési rendeletében határozza meg.
A cafetéria-juttatás összege biztosít fedezetet, az
közterhekre is.
3.

A

n

azon

juttatást terhelő

megállapításra:

mu
szűnik

a

b.)
A

a

nem
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a

2.
a
nyújtott

a
az utolsó munkában töltött napon elszámolni.

3. Amennyiben a dolgozó a tárgy évben a cafetéria-juttatás időarányosan
felhasználható mértékénél többet vett igénybe, úgy a különbözet előzetes hozzájárulásával - illetményéből levonásra kerül.
4. Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a
dolgozó halálával szűnik meg.
5. 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.
6. 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.

A.)

A

alábbi cafetéria-juttatást választhatja:

1. Készpénz kifizetés éves keretösszege a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 71. § (6) bekezdés e) pontjában meghatározott
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1
e.) szabadidő: 75 OOO.-

2. A Széchenyi Pihenő Kártya alszámlái minden év április 30. napjáig
feltöltésre kerülnek.
3. 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.
B.)

az alábbi

A

cafetéria-juttatást választhatják:
Munkahelyi étkeztetés
1.A munkavállalók munkahelyi étkeztetésnek minősülő szolgáltatás
keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló
ételfogyasztást vehetnek igénybe, melyet az Önkormányzat telephelyén
működő főzőkonyhán biztosítunk.
2. A munkahelyi étkeztetés keretösszegét Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdése
alapján határozzuk meg.
3. A munkavállaló által elfogyasztott adagszámokról és annak
főzőkonyhán nyilvántartást kell vezetni.

Jelen szabályzat az
az önkormányzat 68/201
hatályát veszti.
Hu

követő

(Vl.29.)

1
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nap lép hatályba,

értékéről

a

11.

(polgármester) Elmondta, az
rendszer elsődleges célja az
önkormányzatok folyamatos nyomon követése, amely egy hatékony eszközrendszer
kiépítését vonja maga után. Az eszközrendszer megfelelő anyagi hozzájárulásának
kiépítése érdekében a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot nyújt
be a költségek minimalizálása érdekében.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a kiküldött előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal ellentétben az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

"Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az
önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 207 7. évi CLXXXIX.
törvény 174. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2076. (VIII.
3 7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez
történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Gyomaendrőd
Város, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti
önkormányzat polgármesterét, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt
létrehozó önkormányzatok nevében nyújtsa be támogatási igényét a KÖFOP- 7.2. 7VEKOP- 76 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kitetjesztéséhez" cimű felhívás alapján, s a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Hunya Község
Önkormányzatának, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tagja
nevében és javára"
(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg a
csatlakozás előkészítése az önkormányzati ASP rendszerhez kapcsolódó döntésüket.
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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mint a

az
kiterjesztéséhez" című felhívás alapján, s a támogatási jogviszony
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakoroija Hunya
Község Önkormányzatának, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal tagja nevében és javára.
Határidő:

azonnal

Írásos előterjesztés csatolva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXX/X. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, a Képviselő-testület jelen testületi ülésen
tárgyalta az orvosi körzetekről szóló helyi rendelet felülvizsgálatát. Az orvosi körzetek
mellett az egészségügyi alapellátási körzeteket is meg kell határozni a rendeletben,
így meghatározásra került a területi védőnői körzet is. Hunya és Kamut Községek
Önkormányzatai 2005. június 23. napján határozatlan időtartamra megállapodást
kötöttek védőnői feladat-ellátásra, területi védőnői szolgálat működtetésére. A
megállapodás alapján Hunya község közigazgatási területe Kamut község
közigazgatási területével egy védőnői körzetet alkot. Az önkormányzatok
kölcsönösen kiértékelték a feladat-ellátást, melyet a továbbiakban is együttműködve
kívánnak megoldani. Azonban a szolgáltatás biztosítására szükséges új szerződés
megkötése, tekintettel az elmúlt időszakban a jogszabályi környezetben
bekövetkezett változásokra.
(Képviselő)

előterjesztést

Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
javasolta a határozati javaslat elfogadását.

(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat.
nem volt, felkérte a képviselőket
feladat-ellátás biztosítása Kamut és Hunya községekben kapcsolatos
hogy a jelenlévő testületi tagok
S fő.
A

az

5
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kívánja biztosítani az
ellátási szerződésben foglalt feltételek mellett. Hunya Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hegedüs Roland
polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására:

mely létrejött
5555

polgármester,

székhely:

5673

Hunya,

Kamut,

(képviseli:
Rákóczi
u.

19.)

(képviseli:
Petőfi
S. u. 106.)

mint, Feladat-ellátó önkormányzat
között a védőnői ellátás feladat-ellátására, az alábbi feltételek mellett

Hunya és Kamut Községek Önkormányzatai 2005. június 23. napján
határozatlan időtartamra megállapodást kötöttek védőnői feladatellátásra, területi védőnői szolgálat működtetésére. Felek kölcsönösen
kiértékelték a feladat-ellátást, melyet a továbbiakban is együttműködve
kívánnak megoldani. A szolgáltatás biztosítására szükséges új szerződés
megkötése, tekintettel az elmúlt időszakban a jogszabályi környezetben
bekövetkezett - új Ptk., egészségügyi szakmai jogszabályok hatályba
lépése változásokra.
1.)
kijelenti, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény rendelkezései
alapján gondoskodik az 5673 Kamut, Petőfi u. 31. székhellyel működő
területi védőnői szolgálat
kód: 1211., szolgáltató neve: Kamut Község
Önkormányzata) működtetéséről.
2.)
kijelenti, hogy területi védőnői szolgálat
a
gyermek- és ifjúság egészségügyi, védőnői feladatok (továbbiakban:
védőnői
teUesítését igényli
a
1.) pontjában foglaltaknak megfelelően.
laUák,
a védőnői
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településenként, gyermeklétszám arányosan kötelesek biztosítani.
5.) A védőnő feletti munkáltatói jogokat továbbra is
illetve az önkormányzat polgármestere gyakorolja. A
védőnő
helyettesítését
a
munkáltató,
a
biztosítja
külön értesítésével.
6.) A védőnő Hunyai településen történő munkavégzésének, beosztásának,
rendelésének rendjét - a szakmai jogszabályok betartása mellett
polgármestere,
a
polgármestere véleményének kikérésével hagyja jóvá.
kijelentik, hogy a védőnői szolgálat működéséről, költségeiről
minden évben a költségvetési beszámoló elfogadásakor tájékozódnak.
8.) A védőnői körzetből kiválni a felek képviselő-testületeinek minősített
többségű döntésével lehetséges a naptári év utolsó napjával azzal, hogy a
kiválásról az adott év augusztus hónap utolsó napjáig döntenie kell a
képviselő-testületnek.

9.) A szerződés határozatlan időtartamra szól, mely az aláírás napjával lép
hatályba, a hatályba lépéssel egyidőben a 2005. június 23. napján aláírt
megállapodás hatályát veszti.
10.) A
kijelentik, hogy az ellátási szerződésben nem szabályozott
kérdésekre az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvényben valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben foglaltak az irányadóak.
11.)
megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják
rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a
Békési Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét
kötik ki.
A
kijelentik, hogy az ellátási szerződés aláírására jogosultak.
jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen
napon
jóváhagyólag aláírták. Jelen
4 példányban
lt
2
oldalt

a
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Írásos előterjesztés csatolva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 207 7. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.

(polgármester) Elmondta, hogy Hunya Község Önkormányzata
tagja az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak. A
Békés Megyei Társulások Konzorciuma részére fizetendő 2017. évi konzorciumi
hozzájárulás mértéke 20, - Ft/lakos. A település által fizetendő 2017. évi működési
célú hozzájárulás összege 13.120,- Ft, amely összeget kérik a Társulás bakszámlájára
átutalni 2017. március 31.-ig.

Pintér László (Képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést

és javasolta a határozati javaslat elfogadását.

(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket hozzák meg a Békés
Megyei Társulások Konzorciuma 2017. évi működési hozzájárulásával kapcsolatos
döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: S fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei
Társulások Konzorciuma 2017. évben Hunya községre jutó 13.120,- Ft
összegű (20 Ft/lakos) működési célú hozzájárulását az Önkormányzat 2017.
évi költségvetése terhére biztosítja, továbbá felhatalmazza polgármesterét a
szükséges okiratok, jognyilatkozatok megtételére
aláírására.
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11.

(polgármester)
Képviselő-testülete döntött arról, hogy 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít a
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság személygépjármű
megvásárlása céljából. Az önkormányzat a tűzoltósággal támogatási szerződét
kötött. A tűzoltóság az Önkormányzat által nyújtott támogatással határidőre
elszámolt a szerződésben foglaltak szerint. Továbbá Hunya Község Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött arról, hogy 70.000,- Ft összegű támogatást biztosít a
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület víz alatti búvár eszköz (reduktor)
megvásárlása céljából. Az Önkormányzat az Egyesülettel támogatási szerződést
kötött. Az Egyesület az Önkormányzat által nyújtott támogatással határidőre
elszámolt a szerződésben foglaltak szerint. A beszámolók az előterjesztés mellékletét
képezik.
Pintér László (Képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását.
(Polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy elsőként a
tűzoltóságnak nyújtott támogatás elszámolásával kapcsolatos döntésüket hozzák
meg.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Képviselő
testület által 2016-ben támogatásban részesített - Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság támogatás felhasználásáról
szóló beszámolóját, pénzügyi elszámolását elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Roland

Hivatali
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támogatásban

részesített

-

Vidra

Önkéntes

Járási

Egyesület támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját,

pénzügyi elszámolását fogadja el.
Határidő: 2017. január
Felelős:

31.

Hegedüs Roland

Hivatali felelős: Feketéné Balogh Rita

Írásos előterjesztés csatolva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 207 7. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján.
(polgármester) Elmondta, az előző évekhez képest idén is tervezés
alatt áll a közmunkaprogramok indítása. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is kettő
program tervezését adták le, mezőgazdasági ráépülő program 10 fő segédmunkás+
1 fő növénytermesztési brigádvezető, valamint a belvízelvezetési szociális ráépülő
program S fő segédmunkás+ 1 fő munkaszervező. A Belvízelvezetési szociális ráépülő
programban az előző évekhez hasonlóan a bel - és külterületi belvízelvezető
csatornák tisztítása, fűkaszálása az elsődleges feladat. Mindemellett 4 kijelölt
időszakban parlagfű mentesítést is végzünk. Az idei tervezetben az előző évhez
hasonlóan szintén nem igényelünk nagy értékű tárgyi eszköz, viszont a kis értékű
tárgyi eszközök között szerepel 1 db fűkasza és 1 db benzines sövényvágó gép
beszerzése.
(Képviselő)

előterjesztést

Elmondta, az Ügyrendi Bizottság
javasolta a határozati javaslat elfogadását.

.„-„„.

kérdés, javaslat.

(Polgármester)

hogy van-e

nem volt,
közfog la 1koztatási

re

kérte a képviselőket hozzák

s fő.

a
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megtárgyalta

az
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Hunya Község Képviselő-testülete
25/2017. (1. 25.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Hunya
Község Önkormányzata által benyújtott 2017-2018. évi Közmunka
programokkal kapcsolatos tájékoztatót.
Határidő:

2017. január 25.

Felelős:

Hegedüs Roland

Hivatali

felelős:

Feketéné Balogh Rita

Hegedüs Roland (Polgármester) Egyéb napirendi pont, bejelentés nem lévén
megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.

1//, lt:·,_/·
Dr. Uhrin Anna
jegyző

rb.J.L~--L
Kovács Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

33

