HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19.
19/2018

JEGYZŐKÖNYV
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december
19-i soron következő nyílt üléséről a Községháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pintér László önkormányzati képviselő,Várkonyi Zsigmondné önkormányzati képviselő
Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Takács Gabriella pénzügyi ügyintéző és
kirendeltségvezető vala-mennyi napirendhez

Balogh

Rita

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyvvezető:

Buza Anita

Ülés időtartama: 08:30-08:55
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Megyeri
László aljegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes
az 4 fős testületből jelen van 4 fő.
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kiszely Imre alpolgármestert 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
127/2018. (XII. 19.) Hunya Kt. határozata
322. oldal

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelöli ki.
Határidő: azonnal
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött
meghívó szerinti sorrendben fogadják el. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt.
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
128/2018. (XII. 19.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
2. 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
3. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciója
5. Helyi közművelődési rendelet megalkotásának előkészítése
6. A hunyai tanköteles gyermekek iskolába szállítása 2019. január 1.
napjától
7. Hunya Község környezetvédelmi programjának előkészítése
8. Hunya község belvízkár-elhárítási terve
9. Beszámoló a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről
10. Dr. Janurik István háziorvossal kötött megbízási szerződés
11. A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkaprogramja
12. Bejelentések
13. Szociális célú tüzelőanyag igénylésére beadott kérelmek elbírálása
(zárt ülés)
14. Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata (zárt ülés)
A Képviselő-testület a Szociális célú tűzifa igénylésére beadott kérelmek elbírálása, valamint a Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata napirendi pontot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, zárt ülésen tárgyalja
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Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a rendelet módosítását az alábbiak
indokolják: Képviselő-testületi határozathoz- és állami támogatáshoz kapcsolódó
költség-, és bevétel átcsoportosítás.
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet módosítását a következő helyesbítéssel:
A 4. § normaszövege helyesen:
Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
b) felújítási kiadás 78.951 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 273 ezer forint”
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet módosításához minősített többségű
szavazat szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.
19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1.§ Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 217.148 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 217.148 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
324. oldal

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 114.130 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 16.457 ezer forint
c) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 86.561 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 127.760 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 42.994 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.063 ezer forint,
c) dologi kiadás 67.663 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.723 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,
f) működési célú tartalék 246 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.781 ezer forint,
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 164 ezer forint
a 4. melléklet szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
b) felújítási kiadás 78.951 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 273 ezer forint”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
2018. évi mérleg
adatok ezer forintban

A
1
2

Megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson be-
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B
2018.
terv
17 050
63 458

C

2018.III.mód.ei.
17 050
63 449

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

lülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Finanszírozási bevétel összesen
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Elvonások és befizetések
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

315
28 100
4 385
113 308
0
0
0
0
8 362
75 670
84 032
197 340
40 852
6 855
64 362
6 711

315
28 100
5 216
114 130
0
0
0
0
16 457
86 561
103 018
217 148
42 994
7 063
67 663
6 723

290
0
0
2 600
121 670
65 670
10 000
0
75 670
0
197 340

290
0
246
2 781
127 760
78 951
10 000
273
89 224
164
217 148

2. melléklet a 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Bevételi források 2018. évben
adatok ezer forintban

A
Megnevezés

1 Saját bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
2 belülről
3 Működési célú átvett pénzeszköz
4 Közhatalmi bevételek
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása
6 Működési bevétel összesen
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés ál9 lamháztartáson kívülről
10 Felhalmozási bevételek összesen
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B
2018. terv
17 050

C
2018.III.mód.ei.
17 050

63 458
315
28 100
4 385
113 308
0
0

63 449
315
28 100
5 216
114 130
0
0

0
0

0
0

11
12
13
14

Költségvetési bevételek
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

113 308
8 362
75 670
197 340

114 130
16 457
86 561
217 148

3. melléklet a 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
2018. évi bevételek részletezése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A
Megnevezés
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék
Étkeztetés
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek
Saját bevétel összesen:
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
Falugondnoki szolgáltatás
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen
Igazgatási szolgáltatási díj
Iparűzési adó
Építményadó
Magánszemélyek kommunális adója
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adatok ezer forintban

B
2018. terv
250
1200
1800
3500
7500
2700
100
17 050
0
2 239
4 192
100
2011
-9 577

C
2018.III.mód.ei.
250
1200
1800
3500
7500
2700
100
17 050
0
2 239
4 192
100
2011
-9 577

0
3 500
79
0
0
0
1 800

0
3 500
79
0
0
0
1 800

0
0
41
4 385
63 458
67 843
315
0
0
315
0
20000
0
4500

831
0
41
5 216
63 449
68 665
315
0
0
315
0
20000
0
4500

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Pótlékok, bírságok bevétele
Gépjármű adó
Különféle bírságok
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen
Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson
kívülről
Lakáskölcsön visszafizetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Központosított felhalmozási célú támogatás
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása öszszesen
Felhalmozási bevételek összesen
Költségvetési bevételek összesen

100
3500
0
0
0
28 100
0
0
0
0
0

100
3500
0
0
0
28 100
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
113 308

0
0
114 130

4. melléklet a 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
2018. évi kiadások

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A
Megnevezés

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Elvonások és befizetések
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási célú kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
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adatok ezer forintban

B
C
2018. terv
2018.III.mód.ei.
40 852
42 994
6 855
7 063
64 362
67 663
6 711
6 723
290
290
0
0
0
246
2 600
2 781
121 670
127 760
65 670
78 951
10 000
10 000
0
273
75 670
89 224
0
164

15

Tárgyévi kiadás összesen

197 340

217 148

5. melléklet a 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban
A
Kormányzati
funkció
1
2
3
4

051030

5
6
7
8
9
10 063020
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 045160
21
22
23
24
25
26
27
28
29 066010
30
31
32
33

B
Megnevezés
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Víztermelés-,kezelés, ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Elvonások és befizetések
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Zöldterület kezelés(parkgondozás)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás

329. oldal

adatok ezer forintban
C

D

2018. terv

2018.III.mód.ei.

0
0
1500

0
0
1500

0

0

0
0
0
1 500

0
0
0
1 500

0
0
200
20

0
0
200
20

0
0
0
0
220

0
0
0
0
220

0
0
3 000
0

0
0
3 000
0

0
0
0
3 000

0
0
0
3 000

1170
249
157
0

1170
249
157
0

34
35
36
37
38 011130
39
40
41
42
43
44
45
46
47 018030
48
49
50
51
52
53
54
55
56 041237
57
58
59
60
61
62
63
64
65 064010
66
67
68
69
70
71
72
73
74 066020
75
76
77

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Községgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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0
0
0
1 576

0
0
0
1 576

7 034
1 161
0
0

7 034
1 161
0
0

0
0
0
8 195

0
0
0
8 195

0
0
0
425

0
0
0
425

0
0
0
425

0
0
0
425

14 615
1 973
2 300
0

16 757
2 181
2 300
0

0
0
0
18 888

0
0
0
21 238

0
0
2 300
0

0
0
2 300
0

0
0
0
2 300

0
0
0
2 300

5330
1251
27562

5330
1251
27562

78
79
80
81
82
83 107051
84
85
86
87
88
89
90
91
92 013350
93
94
95
96
97
98
99
100
101 091140
102
103
104
105
106
107
108
109
110 092120
111
112
113
114
115
116
117
118
119 107060
120

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Szociális étkeztetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók
nevelési,oktatási működés feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
Személyi juttatás
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5475

5475

0
0
0
39 618

0
246
0
39 864

4 880
1 031
7 200
0

4 880
1 031
8 268
0

0
0
0
13 111

0
0
0
14 179

0
0
500
0

0
0
1147
0

0
0
0
500

0
0
0
1 147

0
0
100
0

0
0
100
0

0
0
0
100

0
0
0
100

0
0
3 600
0

0
0
4 545
0

0
0
0
3 600

0
0
0
4 545

0

0

121
122
123
124
125
126
127
128 103010
129
130
131
132
133
134
135
136
137 047410
138
139
140
141
142
143
144
145
146 072111
147
148
149
150
151
152
153
154
155 072311
156
157
158
159
160
161
162
163
164 074031

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Háziorvosi alapellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Fogorvosi alapellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
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0
0
0

0
641
0

0
0
2 000
2 000

0
0
2 180
2 821

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
400
400

0
0
400
400

0
0
250
0

0
0
250
0

0
0
0
250

0
0
0
250

2 926
554
6 737
0

2 926
554
6 737
0

0
0
0
10 217

0
0
0
10 217

0
0
1 500
0

0
0
1 500
0

0
0
0
1 500

0
0
0
1 500

165
166
167
168
169
170
171
172
173 102031
174
175
176
177
178
179
180
181
182 084031
183
184
185
186
187
188
189
190
191 041233
192
193
194
195
196
197
198
199
200 082044
201
202
203
204
205

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Idősek nappali ellátása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Könyvtári szolgáltatások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztar-
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0
0
400

0
0
400

400

400

0
0
0
800

0
0
0
800

0
0
800

0
0
800

0

0

0
0
0
800

0
0
0
800

0
0
0

0
0
0

0

0

290
0
0
290

290
0
0
290

4 897
636
356

4 897
636
356

0

0

0
0
0
5 889

0
0
0
5 889

0
0
200

0
0
200

0
0

0
0

206
207
208
209 082092
210
211
212
213
214
215
216
217
218 013320
219
220
221
222
223
224
225
226
227 081030
228
229
230
231
232
233
234
235
236 104043
237
238
239
240
241
242
243
244
245 104042

táson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Köztemető fenntartása és működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Család és Gyermekjóléti Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
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0
0
200

0
0
200

0
0
5 000

0
0
5 000

0

0

0
0
0
5 000

0
0
0
5 000

0
0
200

0
0
200

0

0

0
0
0
200

0
0
0
200

0
0
500

0
0
500

0

0

0
0
0
500

0
0
0
500

0
0
0

0
0
0

47

47

0
0
0
47

0
0
0
47

246
247
248
249
250
251
252
253
254 104051
255
256
257
258
259
260
261
262
263 018010
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
ellátások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Elvonások és befizetések
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
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0
0
0

0
0
0

274

274

0
0
0
274

0
0
0
274

0
0
0

0
0
0

70

70

0
0
200
270

0
0
200
270

0
0
0
0

0
0
0
12

0
0
200
200
40 852
6 855
64 362

0
0
0
12
42 994
7 063
67 663

6 711

6 723

290
0
0
2 600
121 670

290
0
246
2 781
127 760

0

0

0

0

6. melléklet a 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
2018. évi fejlesztési kiadások
adatok ezer forintban

A
Megnevezés
Általános beruházási kiadások
TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás
TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás
TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás
TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújí5 tása
6 VP pályázat útfelújítás
7 Fejlesztési kiadás összesen
1
2
3
4

B
2018. évi
terv
10 000
14 750
20 206
14 892

C

2018. III. mód.ei.
10 000
18 060
20 206
14 571

15 822
0
75 670

15 223
10 891
88 951

Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van e valakinek kiegészítése,
hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet
megalkotását.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt.
Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a
döntéshez minősített többségű szavazat szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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16/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2019. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
2. § (1) Az önkormányzat működési feladatai, az évente ismétlődő rendszeres, megállapodáson alapuló államháztartáson kívülre irányuló támogatások, pénzeszköz átadások 2019. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti
kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége, továbbá a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak.
(2) A 2019. január 1-től esedékes, illetve Magyarország 2019. évi központi költségvetését szabályozó törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az Önkormányzat és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit érintően az
átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban
részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről
szóló számadási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé
vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig 2019. évben hozott Képviselőtestületi döntések a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők, az előző évben hozott Képviselő-testületi döntések az átmeneti gazdálkodás
időszakában is teljesíthetők.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2018. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a
már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó
feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek
megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2019. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.
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5. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018. (X. 31.)
önkormányzati rendelet módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy azért kell a rendeletet módosítani,
mert 202 mázsa barnakőszénre kapott támogatást az önkormányzat, azonban a tavalyi évhez képest kevesebb a beérkezett kérelmek száma. A megállapítható barnakőszén maximálisan 6 mázsában lett megállapítva a rendeletben. A beérkezett igények
alapján a teljes szén mennyiséget nem tudják kiosztani. A rendeletben megállapított
jövedelemhatár, illetve a kérelmek beadási időpontja lett meghatározva.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet
módosítását, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet január 1-én lép hatályba.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet módosításához minősített többségű
szavazat szükséges.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

17/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
ÖR.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Támogatásban részesíthető a Hunya településen állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Hunya településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a 80.000,-Ft-ot, egyedül élők esetén a 90.000,-Ft-ot.”
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2. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
ÖR.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával, postai úton vagy személyesen a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségéhez nyújtható be
2019. január 7. napjától 2019. január 18. napjáig.
(2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait és jövedelmi viszonyait.
(3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett
hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznia jövedelmi viszonyairól.
(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat,
nyilatkozatokat, a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolását,
orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást
folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell
benyújtani.
(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő,
háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
3. § Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy jogszabály nem teszi kötelezővé az
önkormányzatok számára a következő évi költségvetési koncepció összeállítását,
mégis célszerű a tervezési folyamatokat már ebben az időszakban elindítani, a várható bevételeket és kiadásokat számba venni, az alapvető célokat, feladatokat áttekinteni, az ismert és tervezett kötelezettségeket rendszerezni.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
döntésüket.
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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
129/2018. (XII. 19.) Hunya Kt. határozata
a) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi
költségvetési koncepciót az előzetesen számított 100.880 eFt bevételi
főösszeg (ezen belül 85.205 eFt. működési bevétel, 15.675 eFt. finanszírozási bevétel), továbbá 110.558 eFt. kiadási főösszeg (ezen belül
99.503 eFt. működési kiadás, 10.891 eFt. felhalmozási kiadás és 164
eFt. finanszírozási kiadás) mellett - azaz -9.514 ezer forint működési
forráshiánnyal - alkalmasnak ítéli, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet alapját képezze.
b) Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során a következő alapelveket érvényesítse:
ba) a működési források elosztásánál prioritást kell kapnia a kötelező
feladatoknak és a korábbi döntésekkel önként vállalt feladatoknak,
különös tekintettel a befejezett fejlesztési projektek működtetésére,
bb) a fejlesztési források elosztásánál a folyamatban lévő felújítások
és beruházások finanszírozását, valamint a kötelező önkormányzati
feladatokat szolgáló vagyonelemek felújítását kell biztosítani,
bc) a végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni
a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
bd) a beterjesztett költségvetés tervezet működési hiányt nem tartalmazhat.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Helyi közművelődési rendelet megalkotásának előkészítése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ez a feladat kötelező, 2019-ben biztosítani kell a tárgyi eszközöket a közösségi térhez, valamint a későbbiekben személyi
kötelezettség is lesz. Azt, hogy ezt a személyi feltételt meg tudják-e a községből oldani, azt még nem tudni. Nem sok tárgyi eszközt kell biztosítani, ilyenek például a
székek, asztalok. Projektor, vetítő vászon, ami jelen pillanatban is rendelkezésre áll, de
a Békés Megyei Könyvtár tulajdona.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
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Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
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
130/2018. (XII. 19.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy
a közművelődési jogszabályi háttér megváltozása miatt közművelődési rendelet megalkotása szükséges és elrendeli a rendelettervezet
Képviselő-testület elé terjesztését a 2019. januári rendes ülésre a
szükséges egyeztetések lefolytatása után az alábbi szempontok figyelembevételével:
Hunya Község Önkormányzata
a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési
alapszolgáltatások közül a „Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása” megnevezésű kötelező alapszolgáltatás biztosítja;
b) a közművelődési alapszolgáltatásokat integrált közösségi és szolgáltató tér fenntartásával biztosítja, melynek megnevezése: Hunyai
Közösségi Tér;
c) a közművelődési alapszolgáltatáshoz valamint az integrált közösségi és szolgáltató tér működtetéséhez szükséges személyi feltételt 1
személy beiskolázásával 2021. január 1. napjától biztosítja.
d) a közművelődési alapszolgáltatáshoz valamint az integrált közösségi és szolgáltató tér működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek
biztosításához szükséges eszközök – audiovizuális eszközök és asztalok – beszerzését a 2019. évi költségvetésébe beépíti, így a tárgyi feltételeket 2020. január 1. napjától biztosítja.
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
A hunyai tanköteles gyermekek iskolába szállítása 2019. január 1. napjától
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy legutóbbi testületi ülésen 2018.
december 31. napjáig lettek megkérve az ajánlatok. Újra be kellett kérni az ajánlatokat, mert januártól is biztosítani kell a gyermekek iskolába szállítását. A legkedvezőbb

341. oldal

árajánlatot a Mobilbusz Közlekedési Kft. adta, javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság nem javasolja, hogy a
Képviselő-testület vállalkozási szerződést kössön a Mobilbusz Közlekedési Kft-vel,
2019. január 1. napjától 2019. június 30. napjáig, a hunyai tanköteles gyermekek iskolába szállítására.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
döntésüket.
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő.
A képviselő-testület 1 tartózkodással, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Hunya Község Képviselő-testülete
131/2018. (XII. 19.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási
szerződést köt a Mobilbusz Közlekedési Kft-vel, 2019. január 1. napjától 2019. június 30. napjáig, a hunyai tanköteles gyermekek iskolába
szállítására. A szállítási díj ezen időszakra eső költsége kerüljön be a
község 2019. évi rendelet-tervezetébe.
Felhatalmazza Hegedüs Roland polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont
Hunya Község környezetvédelmi programjának előkészítése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az előterjesztésben minden olvasható, ez egy kötelező feladat lesz.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
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
132/2018. (XII. 19.) Hunya Kt. határozata
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról,
hogy 2019-ben környezetvédelmi programot készít és az ehhez szükséges bruttó 500.000 forintot a 2019. évi költségvetésben elkülöníti.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Hunya község belvízkár-elhárítási terve
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy minden évben felül kell vizsgálni a
tervet, egy-két pontosítást kellett végezni benne.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
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
133/2018. (XII. 19.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság számára is megküldött, Hunya település 2018
decemberében felülvizsgált belvízkár-elhárítási tervét megismerte.
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Beszámoló a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy 60 ft/ lakosságszám a hozzájárulás
mértéke?
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Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy aktualizálva lett a lakosságszám,
korábban 700 fő fölötti lakosságszám volt rögzítve, ami alapján fizették a hozzájárulást. Emelték a hozzájárulás mértékét, a lakosságszám csökkenése miatt a végösszeg
nem fog változni.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
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
134/2018. (XII. 19.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás elnökének a Társulás
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Dr. Janurik István háziorvossal kötött megbízási szerződés
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy következő évben ugyanazokkal a
feltételekkel egy évre szólna a háziorvossal kötött megbízási szerződés.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
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
135/2018. (XII. 19.) Hunya Kt. határozata
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig az egészségügyi alapellátás körében
háziorvosi szolgálat helyettesítésére megállapodást köt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Hegedüs Roland polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Megbízási szerződés
Betöltetlen háziorvosi szolgálat működtetésére
Mely létrejött egyrészről
Hunya Község Önkormányzata (székhely: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19., képviseli: Hegedüs Roland polgármester) továbbiakban, mint Megbízó, másrészről
Dr. Janurik István egyéni vállalkozó háziorvos (székhelye: 5600 Békéscsaba, Bartók B.
u. 45. II/7. szám, adószáma: 60203704-1-24,működési nyilvántartási szám: 69962) továbbiakban, mint Megbízott,
a gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátás körében háziorvosi szolgálat helyettesítésére megállapodást köt, alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
Előzmény:
Hunya Község Önkormányzata a 040090088 számú háziorvosi szolgálat folyamatos
működtetése érdekében 2019. január 1. napjától a háziorvosi alapellátást helyettesítés
keretében biztosítja, dr. Janurik István háziorvossal a betöltetlen háziorvosi körzet
helyettesítésére megállapodást köt.
1.1. Megbízó megbízást ad Megbízottnak a háziorvosi feladatok ellátására, területi
ellátási kötelezettséggel. Megbízott személyesen látja el a tevékenységet egyéni
egészségügyi vállalkozói jogviszonyban.
1.2. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és igazolja, hogy a háziorvosi feladatok
ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint érvényes alkalmassági vizsgálattal rendelkezik és a területi ellátási kötelezettség helyettesítését vállalja.
1.3. Megbízott köteles a vegyes háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására,
a szakképesítési feltételeknek, szolgálati rendszernek, a helyettesítés rendjének biztosítása folyamán, a külön jogszabályokban, valamint jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően eljárni. Szakmai munkát mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében, az általában elvárható gondossággal, a szakmai követelmények
keretei között, a szakmai kamarák által kidolgozott etikai szabályok megtartásával,
legjobb tudása és lelkiismerete szerint a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten kell ellátnia.
Megbízó biztosítja a 60/2003. ESzCsM rendeletben meghatározott tárgyi és az aszszisztens vonatkozásában a személyi feltételeket.
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Megbízott az orvosi tevékenységet Megbízó tulajdonában álló, természetben 5555
Hunya, Rákóczi u. 22. szám alatti orvosi rendelőben végzi, melynek beruházási-, felújítási-, karbantartási-, és dologi- (anyagköltség, szolgáltatási költségek, stb.) költségei a
Megbízót terheli.
Megbízó vállalja heti 40 órában a körzeti ápoló, egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatását közalkalmazotti jogviszony keretében, a rendelő és a hozzá tartozó váró takarításának biztosítását.
Megbízó vállalja továbbá a praxis működéséhez szükséges jogszabályban előírt technikai követelmények biztosítását (infekciókontroll, kockázatértékelés, veszélyes hulladék elszállítás, gépek, berendezések időszakos felülvizsgálata stb.)
1.4. A szerződő felek a vegyes háziorvosi körzet területét Hunya Község közigazgatási
területében határozzák meg.
1.5. Megbízó jelen megállapodás 1.4. pontjában meghatározott ellátási területet az
egészségbiztosítási pénztárral kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján működteti.
a) Megbízó a Megbízott részére a szolgálat finanszírozására OEP által kiutalt összegből, mint megbízási díjat, a havi bruttó 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forintot a Megbízott által kiállított átutalási számla ellenében fizet ki, tárgyhót követő hó 15. napjáig.
b) Felek megállapodnak, hogy helyettesítés esetén a megbízási díjból 15.000.Ft/alkalom, helyettesítési díj levonásra kerül. A megbízott a helyettesítésről külön
nyilvántartást vezet. A helyettesítési díj magában foglalja a helyettesítéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget. A helyettesítés részletszabályait az Önkormányzat és a 3.1-ban megnevezett helyettesítő orvos külön megállapodásban rögzíti.
c). Megbízott az általa beszedett díjakat (alkalmassági vizsgálat díja) a tárgyhót követő hó 6. napig az önkormányzat pénztárába befizeti.
1.6. A Megbízott jelen megállapodás és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön jogszabály alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot
megőrzésére, a betegségek megelőzésére és gyógyítása céljából. Köteles ellátni továbbá a rendelési időben hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük
vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a
gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
1.7. Megbízott jelen megállapodáshoz másolatban csatolja:
-egyéni vállalkozói jogviszonyt igazoló okirat másolata
-háziorvosi vonatkozásban: orvosi nyilvántartási számot igazoló iratot, orvosi kamarai
igazolvány másolatot, érvényes alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást, valamint orvosi felelősségbiztosítási szerződést.
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1.8. Felek jelen megállapodást 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
tartó időre kötik azzal, hogy a megbízás megszűnik, ha a körzet ellátása főállású háziorvossal betöltésre kerül.
2. Megbízott
látja el:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

a háziorvosi szolgálat feladatait heti 15 órában az alábbi időpontban
13,00 -16,00
13,00 -16,00
13,00 -16,00
13,00 -16,00
13,00 -16,00

Megbízott indokolt esetben a beteget a beteg otthonában látja el. Ezen túlmenően
ellátja a külön jogszabályban előírt egyéb speciális feladatokat is.
3.1. Megbízott helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt feltételeknek megfelel. Megbízott távollétének esetében helyettesítésről maga gondoskodik megfelelő háziorvos személyében. A helyettesítés vonatkozásában
Megbízott köteles a mindenkor hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Szarka Gábor

Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés
(szabadság, betegség, továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek
tényét köteles minimum 24 órával korábban jelezni a Megbízó felé.
A jelzésnek tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról,
melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni.
Különösen indokolt esetben – amennyiben távolléte min. 24 órával korábban nem
előre
látható – úgy azt a keletkezésekor haladéktalanul köteles jelezni a Megbízó felé. Ilyen
esetekben is a Megbízottnak gondoskodnia kell a körzetébe tartozó lakosság megfelelő tájékoztatásáról, melyet az orvosi rendelő ajtaján köteles elhelyezni. Amennyiben
a Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a
tényről a Megbízót nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy működési körén
kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
3.2. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti,
felkérésre a Megbízó részére adatokat szolgáltat, az orvosi és üzleti titoktartás sérelme nélkül.
3.3.Megbízott köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megbízót, ha a háziorvosi
szolgálat működtetése bármilyen módon és formában veszélybe kerül, annak érdekében, hogy a Megbízó megfelelő időben és formában a szolgáltatást a továbbiakban
biztosítani tudja.
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Felek megállapodnak, hogy Megbízott köteles Megbízóval együttműködni, és az
egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzés során – amennyiben szükséges –
Megbízóval együtt, személyesen köteles közreműködni, az ellenőrzést segíteni.
3.4. Megbízott a betegek ellátását az ellátás rendjére vonatkozó 2. pontban írtak szerint köteles biztosítani. A rendelési idő módosítása csak az alábbi feltételek együttes
fennállása esetén lehetséges:
-a tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása,
-a Megbízóval kötött megbízási szerződés módosítása,
-az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés módosítása.
A rendelési idő módosítására csak a fentieket követően kerülhet sor.
Egyéb rendelkezések
4.1. Megbízó a külön törvényben előírt – kötelező közszolgáltatás nyújtásáért fennálló
– felelősségéből következően jogosult jelen megállapodásban foglaltak megvalósítását ellenőrizni. A háziorvosi szolgálat folyamatos szakmai ellenőrzését a Békés Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsabai, Békési, Szarvasi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete látja el.
4.2.Jelen szerződés
a)
megszűnik:
- a praxisjog értékesítése esetén, az 1.8. pontban foglaltak szerint,
-a körzet főállású háziorvossal történő betöltésével,
-a finanszírozási szerződés megszűnésével,
-egyéb jogszabályban meghatározott esetekben,
b)
megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
a Megbízott részére írásban biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
-területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
-ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb
okból bekövetkező – változás, az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
-ha a Megbízott nem rendelkezik:
-érvényes működési engedéllyel,
-a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
-ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
-ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli felszólítás ellenére
tovább folytatja.
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4.3. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását; szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok lényeges megváltozása,
valamint egyéb bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
4.4. Felek kötelesek a 4.2 pontban meghatározott szerződés megszűnési, megszüntetési esetek bármelyike fennállásakor egymással elszámolni. Szerződő felek kijelentik,
hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben
a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi
Kamara véleményét kikérik.
4.5.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez
nem lehetséges, úgy a Szarvasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
4.6. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely okból érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének
érvénytelenségét nem vonja maga után.
4.7. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a
szerződő felek az érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön
jogszabályoknak és a felek akaratának érvényesen megfeleljen.
4.8. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
4.9. Jelen szerződéshez csatolt 1. melléklet, valamint az 1.2. és az 1.7. pontban felsorolt dokumentumok másolatai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták.
Hunya, 2019. január 1.

…………………………………….
Hunya Község Önkormányzata
Hegedüs Roland
polgármester
Megbízó

…………………………………….
Dr Janurik István
háziorvos
Megbízott

Határidő: azonnal
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11. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkaprogramja
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az előterjesztésben látható munkaprogram terv, idővel még kiegészülnek egyéb napirendi pontokkal.
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a
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
136/2018. (XII. 19.) Hunya Kt. határozata
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva a 2019. év I. félévi ülésprogramját a következőkben állapítja meg:
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2019. I. félévére
2019. január 30.
Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Hivatali felelős:
Balogh Rita kirendeltség vezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
A 2019-2020 évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok
Hivatali felelős:
Balogh Rita kirendeltség vezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet alkotása
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
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Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünete
Hivatali felelős:
Gyomaenrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
2019. február 13.
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete
Hivatali felelős:
1.) Balogh Rita kirendeltség vezető
2.) Takács Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Balogh Rita kirendeltség vezető
2.) Takács Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2019. évben
fizetendő térítési díjak meghatározásához
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Javaslat a 2019. évben fizetendő gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
A civil szervezeteknek nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása
Hivatali felelős:
Balogh Rita kirendeltség vezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele
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Hivatali felelős:
Buza Anita köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi óvoda nyári zárva tartása, valamint a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
2019. március 27.
Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Felelős:
dr. Pacsika György Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
Hivatali felelős:
Buza Anita köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Beszámoló a 2018. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról és a 2019. évi közbeszerzési terv beterjesztése
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Beszámoló a közbiztonsági referens 2018. évi munkájáról
Hivatali felelős:
Buza Anita közbiztonsági referens
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
2019. április 24.
Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Balogh Rita kirendeltség vezető
2.) Takács Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
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A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Balogh Rita kirendeltség vezető
2.) Takács Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Hivatali felelős:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
2019. május 29.
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi tevékenységéről
Felelős:
Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok
Hivatali Felelős:
Buza Anita köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2018. évi tevékenységéről
Felelős:
Omiliák Csaba parancsnok
Hivatali felelős:
Buza Anita köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
A rendőrség beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről
Felelős:
Paraizs Tamás őrsparancsnok
Hivatali Felelős:
Buza Anita köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
353. oldal

Beszámoló az önkormányzat 2019. első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról
Hivatali felelős:
1.) Balogh Rita kirendeltség vezető
2.) Takács Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Átfogó értékelés a 2018. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Javaslat a "Hunya Községért" kitüntető cím adományozására
Hivatali felelős:
Buza Anita köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Javaslat a "Békés Megyéért" kitüntető díjra
Hivatali felelős:
Buza Anita köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2018. évi beszámolója
Hivatali felelős:
Balogh Rita kirendeltség vezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
2019. június 26.
A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Balogh Rita kirendeltség vezető
2.) Takács Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2018. évi tevékenységéről
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
354. oldal

2.) Jakucs Mária köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok végrehajtásáról
Hivatali felelős:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős:
Balogh Rita kirendeltség vezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi Bizottság
Július: Szünet
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont
Bejelentések
Szóbeli előterjesztés
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy Fagyas Gézáné magánéleti okokból
a továbbiakban nem tudja ellátni a bizottsági tagsággal járó feladatait, ezért az Ügyrendi Bizottsági tagságról lemondott. Megbízatásának megszűnése időpontjaként
2019. január 1. napját jelölte meg. Az Ügyrendi Bizottságba új tag választása szükséges a közeljövőben.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése, kérdése, észrevétele. Hozzászólás
nem volt. Megköszönte a jelenlétet a nyílt ülést bezárta, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
K. m. f.

Hegedüs Roland
polgármester

Megyeri László
aljegyző

Kiszely Imre
jegyzőkönyv hitelesítő
355. oldal

356. oldal

