
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 
 
8/2019 

 
     

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 24-i 
soron következő nyílt üléséről a Községháza üléstermében. 

 
141. oldal 

 

 
Megjelent  
képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pin-

tér László önkormányzati képviselő, Várkonyi Zsigmondné ön-
kormányzati képviselő 

 
Megyeri László aljegyző 

 
Meghívottak: Balogh Rita kirendeltség vezető valamennyi napirendhez 
 
Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Jegyzőkönyv 
vezető: Buza Anita 
 
Ülés időtartama: 08:00-08:30    
 
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a jelenlévőket, a képviselő-testület tag-
jait, Megyeri László aljegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes a 4 fős testületből jelen van 4 fő.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Várkonyi Zsigmondné képviselőt kijelölni. Kérte a 
képviselő-testületet a javaslat elfogadására.   
 

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

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

42/2019. (IV. 24.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Várkonyi Zsigmondné képviselőt jelöli ki. 
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Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy a napirendi pontokat ne a kiküldött 
meghívó szerinti sorrendben fogadják el. Az utólagosan rögzített  Gyomaközszolg 
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója és adatszolgáltatás 
a végelszámolásról című napirendet ötödikként tárgyalják. 
 
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt. Felkérte 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  

43/2019. (IV. 24.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napi-
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 
2. A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás 21/2019.(III. 27.) határo-
zata 
3. Hunya Község Önkormányzata Cafeteria-juttatás szabályzatának 
módosítása 
4. Választási Bizottság póttagjának megválasztása 
5. A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. 
évi beszámolója és adatszolgáltatás a végelszámolásról 
6. Bejelentések 
 
Határidő: azonnal 

 
1. Napirendi pont 

Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 
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, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
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. Felkérte 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  

44/2019. (IV. 24.) Hunya Kt. határozata  
 

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

 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirendi pont 

A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás 21/2019.(III. 27.) határozata 
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, 
kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket.  
 

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  

45/2019. (IV. 24.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási  Megállapodás  Módosítását az 
alábbiak szerint elfogadja: 
  

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodás Módosítása 

2019. március 27. 
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1. § 
  
A Társulási Megállapodás bevezető rész 3. pontja az alábbiak szerint változik: 
  
Eredeti szövegzet: 
„3.       Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Képviseli:       Toldi Balázs polgármester 
Dr. Uhrin Anna jegyző" 
  
Módosított szövegzet: 
„3.       Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Képviseli:       Toldi Balázs polgármester 
Pap-Szabó Katalinjegyző" 
  
2. § 
  
A Társulási Megállapodás bevezető rész 4. pontja az alábbiak szerint változik: 
  
Eredeti szövegzet: 
„4.       Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
Képviseli:       Hegedűs Roland polgármester 
Dr. Uhrin Anna jegyző" 
  
Módosított szövegzet: 
„4.       Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
Képviseli:       Hegedűs Roland polgármester 
Pap-Szabó Katalin jegyző" 
  
3. § 
  
A Társulási Megállapodás bevezető rész 5. pontja az alábbiak szerint változik: 
  
Eredeti szövegzet: 
„5.       Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5552 Kardos, Gyomai u. 24. 
Képviseli:       Brlás János polgármester 
Zsindely Ferencné jegyző" 
  
Módosított szövegzet: 
„5.       Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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5552 Kardos, Gyomai u. 24. 
Képviseli:       Brlás János polgármester 
Dr. Szebegyinszki Attila jegyző" 
4.§ 
  
A Társulási Megállapodás bevezető rész 6. pontja az alábbiak szerint változik: 
  
Eredeti szövegzet: 
„6.       Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5. 
Képviseli:       Ribárszki Péter polgármester 
Zsindely Ferencné jegyző" 
  
Módosított szövegzet: 
„6.       Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5. 
Képviseli:       Ribárszki Péter polgármester 
Dr. Szebegyinszki Attila jegyző" 
5. § 
A Társulási Megállapodás 1. fejezet 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 
  
18.  A Társulás alapfeladatán felül végezhető tevékenysége (kormányzati funkció, 
megnevezése): 
  
018030                      Támogatási célú finanszírozási műveletek 
051040                      Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
084032                      Civil szervezetek programtámogatása 
107053                      Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107055                      Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
900060                      Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
   
6.§ 
  
A Társulási Megállapodás I. fejezet 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 
  
19. A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége (kormányzati 
funkció, megnevezése): 
  
013350          Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
A Társulás tulajdonában lévő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján történő 
üzemeltetése, hasznosítása 
  
7.§ 
  
A Társulási Megállapodás I. fejezet az alábbi 20. ponttal egészül ki: 
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A Társulási Tanács a Többcélú Társulása közbeszerzési feladatainak előkészítésére, 
lebonyolítására és végrehajtására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően állandó, kilenc tagú közbeszerzési bíráló Bizottságot 
hoz létre, mely bizottság tagjait a tagtelepülési önkormányzatok javasolják. 
  
Szarvas, 2019. március 27. 
       
      Brlás János sk. 
Társulási Tanács elnöke 
  
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
  
Szarvas, 2019. március 27. 
  
       Brlás János                                                               Dr. Melis János                     
a Társulási Tanács elnöke                               Szarvas Város címzetes Főjegyzője 

 
Határidő: azonnal 
 

3. Napirendi pont 
Hunya Község Önkormányzata Cafeteria-juttatás szabályzatának módosítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy korábban már beszéltek róla, hogy 
a közalkalmazottak esetében Cafeteria juttatásként a helyben történő étkezés nem 
gazdaságos, sem a munkáltatónak sem a munkavállalónak. Az juttatásként beterve-
zett összeget, ami már előirányozva van a költségvetésben nem helyben biztosítanák 
meleg étkezés formájában, hanem Szép kártyával, így a szabályzatot módosítani 
szükséges.  
  
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a szabályzat 
módosítását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte 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  

46/2019. (IV. 24.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
cafetéria-juttatás szabályzatát az alábbi tartalommal fogadja el: 

  
Hunya Község Önkormányzat 
Cafetéria-juttatás szabályzata 

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

Cafetéria-juttatásra való jogosultság 
  

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

Cafetéria-juttatás igénylése 
  

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

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

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

Cafetéria-juttatások 
  

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

Határidő: azonnal 
 

4. Napirendi pont 
Választási Bizottság póttagjának megválasztása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte Megyeri László aljegyzőt, hogy egészítse ki 
a napirendi pontot. 
 
Megyeri László (aljegyző) Elmondta, hogy május 26-án Európai Parlamenti választás 
lesz. Egy szavazókörös települések esetében a Helyi Választási Bizottság látja el a Sza-
vazatszámláló Bizottsági feladatokat. Ilyenkor felmérésre kerül az, hogy nincs-e olyan 
személy, aki nem tudja, vagy nem kívánja ezt a feladatot ellátni. A Helyi Választási 
Iroda vezetője szembesült azzal, hogy egy fő lemondott a póttagi tisztségéről. Mivel a 
törvény szerint a Szavazatszámláló Bizottságnak öt fővel és két póttaggal kell mű-
ködni, ezért szükséges, hogy kiegészítésre kerüljön a bizottság. A Választási Bizottság 
az önkormányzati választásokon is nagyon fontos szerepet tölt be. Erre a tisztségre 
csak a törvénynek alárendelt, teljesen politikamentes független jegyző tehet javasla-
tot, viszont a képviselő-testületnek kell megválasztania. Javasolta a jelölt elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy Fagyas Gézáné mondott le a Vá-
lasztási Bizottság póttagi tisztségéről. Szilágyi András Zoltánné személyét javasolta a 
jegyző új póttagnak. Van e valakinek kérdése, vagy más javaslata. 
 
Megyeri László (aljegyző) Elmondta, hogy más javaslata nem lehet a képviselő-
testületnek, a határozati javaslatot vagy elfogadja, vagy nem. A választás technikai és 
jogi előkészítése, az a Helyi Választási Iroda feladata. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésü-
ket. 
  



 

 
150. oldal 

 
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  
47/2019. (IV. 24.) Hunya Kt. határozata  

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

 
5. Napirendi pont 

A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszá-
molója és adatszolgáltatás a végelszámolásról 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslatok elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 2018. 
évi beszámolóval kapcsolatos 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  
48/2019. (IV. 24.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul ve-
szi a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. 
évről szóló beszámolóját. 
  
Az eszközök és források értéke egyezően: 52.911 ezer forint.  
A társaság 2018. évi mérleg szerinti eredménye: -11.266 ezer forint.    
 
Határidő: 2019. 04. 24. 
Felelős: Hegedüs Roland 
Hivatali felelős: Csényi István 



 

 
151. oldal 

 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a fel-
mentvénnyel kapcsolatos 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  
49/2019. (IV. 24.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő – testülete tudomásul 
veszi a Taggyűlés döntését, mely szerint a 2013. évi V. törvény 3:117. 
§ (1) bekezdése alapján igazolta, hogy Vaszkó Anikó ügyvezető a 
2018 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek el-
sődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt 
megadta.   
 
Határidő: 2019. 04. 24. 
Felelős: Hegedüs Roland 
Hivatali felelős: Csényi István 
 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a végel-
számolással kapcsolatos 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  
50/2019. (IV. 24.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul ve-
szi a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. vég-
elszámolásáról készített adatszolgáltatást.  
 
Határidő: 2019. 04. 24. 
Felelős: Hegedüs Roland 
Hivatali felelős: Csényi István 

  



 

 
152. oldal 

 
 

6. Napirendi pont 
Bejelentések 
Szóbeli előterjesztés 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van e valakinek bejelentése, 
kérdése, észrevétele. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy egyeztetett Cincer Imrével, hogy Kon-
doros és Hunya között az útpadkát fogják rendbe tenni. Az útpadkáról lejövő füves 
föld elhelyezésében kérte a segítséget.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy ideiglenes vagy végleges elhe-
lyezésről beszélnek. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy pontosan nem tudja, de talán húsz 
kocsi füves föld mennyiségről beszélnek. Végeleges megoldás lehet a földutak feltöl-
tése, természetesen billentés után elegyengetéssel. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy tavalyi évben számtalan kátyú lett így fel-
töltve. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ezt sokkal régebben meg kellett 
volna már oldani, hogy a padkákat rendbe tegyék. Ott ahol megáll a víz és nem folyik 
le, fagy, olvad, és ezzel tönkremegy. Nagyon hasznos dolognak tartja, hogy ez a 
munka el lesz végezve. A földutak feltöltése jó megoldásnak tűnik. Kérdés mennyire 
akadályoznák a mezőgazdasági munkát. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy kérdés az is, hogy mekkora mennyiségről 
beszélnek. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta úgy gondolja, hogy Hunya felől két-három 
km-ről ide hoznák, utána Kondorosra vinnék. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy saját tapasztalata szerint teljesen más az 
élet a határban, mint a ’90-es évek közepén volt. Amikor vetés időszak volt, sokan 
voltak a határban, most előfordul, hogy nem találkozik senkivel. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ha megoldják a föld elsimítását a 
földutakon, akkor működhet a dolog. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy száraz idő van. Nem vizes földre teszi, 
amit a gépek utána szét is nyomnának. 
 



 

 
153. oldal 

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy nagy mennyiségű föld talán nem is 
lesz. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy munka közben fog ez kiderülni. Azt, 
hogy hol szükséges tölteni a földutakat, személyesen fogja megnézni. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van e valakinek bejelentése, 
kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem volt. Egyéb napirendi pont hiányában megkö-
szönte a jelenlétet és az ülést bezárta. 
 
 
 K. m. f.  

 
 
 
 

Hegedüs Roland 
polgármester 

 Megyeri László 
aljegyző 

   
 
 
 

 Várkonyi Zsigmondné 
hitelesítő 

 

 
 


