
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 
 
9/2019 

 
     

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 8-i 
soron kívüli nyílt üléséről a Községháza üléstermében. 

 
154. oldal 

 

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

tér László önkormányzati képviselő 
 

Pap-Szabó Katalin jegyző 
 
Meghívottak: Balogh Rita kirendeltség vezető valamennyi napirendhez 
 
Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Jegyzőkönyv 
vezető: Buza Anita 
 
Ülés időtartama: 13:00-13:10    
 
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a jelenlévőket, a képviselő-testület tag-
jait, Pap-Szabó Katalin jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes a 4 fős testületből jelen van 3 fő. Várkonyi Zsigmondné igazoltan van 
távol. 
 
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: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

51/2019. (V. 8.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelöli ki. 



 

 
155. oldal 

 
Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy a napirendi a kiküldött meghívó sze-
rinti sorrendben fogadják el.  
 
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: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

52/2019. (V. 8.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napi-
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. 68/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat módosítása 
 
Határidő: azonnal 

 
1. Napirendi pont 

68/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat módosítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a konyhával kapcsolatban biztosítva 
lett önerő a pályázathoz, de közben a többletforrás igényt is benyújtották a Kormány 
felé. Magyarország Kormánya döntött 2.200.000 Ft többletforrás folyósításáról, mely 
meg is történt, emiatt szükséges módosítani a határozaton. 
 
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: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

53/2019. (V. 8.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
68/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 



 

 
156. oldal 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-
15-BS1-2016-00013 azonosító számú „Szociális étkeztetéshez kap-
csolódó konyha fejlesztése Hunyán” című projekt kivitelezési felada-
tainak megvalósításához a beszerzési eljárások lefolytatását követően 
a kivitelezési munkák elvégzéséhez és az eszközbeszerzéshez szüksé-
ges forrás biztosítására a projekt megvalósításának az érdekében 
6.368.644 Ft önerőt biztosít, melyből 4.114.053 Ft a 2018. évi költség-
vetés általános beruházási kiadások soron betervezett összeg, 
2.254.591 Ft pedig a 2018. évi költségvetési tartalék előirányzat soron 
betervezett összeg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedüs Roland 
Hivatali felelős: Petényi Roland 

 
 
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 

 Pap-Szabó Katalin 
jegyző 

   
 
 
 

 Kiszely Imre 
hitelesítő 

 

 
 


