
Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

2015. november 26. napján 15:30 órakor

tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Községháza ülésterem

Napirend:

    1. Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója
    2. Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési terve
    3. A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
    4. Hunya Község Önkormányzatának Gazdasági Programja

    5. Gyomaközszolg Kft. beszámolója a november 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról, és a várható bevételek,
kiadások alakulásáról

    6. Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
    7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
    8. Vöröskereszt támogatási kérelme
    9. Bejelentések

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Hunya, 2015. november 23.

Hegedüs Roland

polgármester



ELŐTERJESZTÉSEK

Hunya Község Önkormányzata

Képviselő-testület

2015. november 26.

napján tartandó rendes üléséhez
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. november 26-i ülésére 

Tárgy:  Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója
Készítette:  Kocsisné Takács Gabriella
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

 Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község 2016. évi koncepcióját Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
figyelembe vételével állítottuk össze, melyet az Országgyűlés 2015. június 23.-i ülésén fogadott el. Jogszabály nem
teszi kötelezővé az önkormányzatok számára a költségvetési koncepció összeállítását, mégis célszerűnek látjuk a
következő évre várható bevételeket és kiadásokat számba venni, az alapvető célokat, feladatokat áttekinteni, az
ismert és tervezett kötelezettségeket rendszerezni. 
A tervezés jelenlegi szakaszában meg kell határozni az alapvetőcélokat,számba kell venni az átengedett illetve
helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket, valamint át kell tekinteni az önkormányzat feladatainak
körét.
 
Bevételek számbavétele
 
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
 
Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott,
célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek
meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés
támogatást.  Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:
 
1.      Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
 

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az
önkormányzatot, a koncepcióba a 2015. évre megállapított támogatás került beépítésre. (2.239 eFt.)
Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó
működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A koncepcióba a 2015. évre megállapított
támogatás összege került beépítésre. (4.192 eFt.)
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2014. évi országosan összesített
önkormányzati beszámolók, ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy négyzetméterre
eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. (100 eFt.)
 
Közutak fenntartásának támogatása – a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók, ezen
feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás
figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. (2.011 eFt.) 

 
2.      Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (3.500 eFt.)
 
3.      Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  (74 eFt.)

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez a tervszámok alapján Hunya Község
Önkormányzatának 3.639 ezer forinttal szükséges hozzájárulni. Számítások alapján Hunya elismert hivatali
létszáma 1,65 fő, melyhez 7.557 ezer forint állami támogatás kapcsolódik. A kalkulált 2016. évi működési kiadás
összege, ami a Hivatal hunyai kirendeltségén merül fel 11.196 ezer forint.
 
Beszámítás összege:
 
Az előző jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt
bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti. A települési
önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége alapján van kiegészítő támogatás illetve támogatáscsökkentés.
Községünk esetében az egy lakosra eső adóerő-képesség 45.810 Ft, ami 5 %-os támogatáscsökkentést
eredményez. Az előzőeket figyelembe véve a községi önkormányzat működési támogatása ( állami támogatás ) az
alábbiak szerint alakul:
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Beszámítás összege a költségvetési törvény szerint:             12.415 eFt.
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása:   - 3.500 eFt.
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás:                        - 74 eFt.
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás:   -2.239 eFt.
Közvilágítással kapcsolatos feladat támogatása:        - 4.192 eFt.
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat tám.:         - 100 eFt.
Közutak fenntartásával kapcsolatos feladat tám.:        - 2.011 eFt.
 Támogatás csökkentés összesen:                                       299 eFt.
 
4.      Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (25 eFt.)
 
5.      A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Ezen a jogcímen a községet megillető támogatás összege 1.200 eFt. Ezt az összeget a  nyilvános könyvtári ellátás
biztosítására kell fordítani.
 
Kiadások számbavétele
A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben
növekedhetnek az előző év tervszámaihoz képest, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadásokat vettük
figyelembe. A fejlesztési célú kiadások a koncepcióban nem szerepelnek. A tényleges fejlesztési terveket a
költségvetés tárgyalásakor szerepeltetjük. 
 
 
A 2016. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása: 
 

A B C

Megnevezés
2015.

eredeti
2016.
terv

Intézményi működési bevétel 15 440 16 120
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11 725 27 326
Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
Közhatalmi bevételek 23 920 23 600
Működési bevétel összesen 51 085 67 046
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
Felhalmozási bevételek összesen 0 0
Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 22 311
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
Finanszírozási bevétel összesen 29 598 22 311
Tárgyévi bevételek összesen 80 683 89 357
Személyi juttatás 13 319 24 782
Munkaadókat terhelő járulék 3 835 6 731
Dologi kiadás 40 483 49 908
Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 5 306
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 250
Elvonások és befizetések 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 2 380
Működési kiadás összesen 66 424 89 357
Felújítás 0 0
Beruházás 14 259 0
Felhalmozási kiadás összesen 14 259 0
Finanszírozási kiadások 0 0
Tárgyévi kiadás összesen 80 683 89 357

 
A 22.311 eFt összegben megjelenő hiány teljes egészében a működéshez kapcsolódó, melyet a 2015. évben
keletkező maradványból pótolunk.      
                               
Hunya Polgármestere a község 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetetés és elemzés
lefolytatása céljából a Képviselő-testület elé beterjesztette.
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.  

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
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Döntési javaslat 

"2016. évi költségvetési koncepció elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya Község 2016. évi költségvetési koncepcióját elfogadja
azzal, hogy a költségvetési rendelet tervezet összeállítása során a következő alapelvek érvényesüljenek:

a végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások
csökkentésének a lehetőségeit, 
működési hiány nélküli költségvetést kell benyújtani,
biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezésének forrását.  

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. november 26-i ülésére 

Tárgy:  Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési terve
Készítette:  Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az államháztartási
kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos,
hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési
szervek belső kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. §-aiban rögzíti a helyi
önkormányzatok belső kontrollrendszerének szabályait. A 120. § a pénzügyi bizottság feladatait írja elő, míg a 119. §
(3)-(4) bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző
köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi
önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belsőellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsőellenőrzési
standardok figyelembevételével. A 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési
tervet a képviselő-testület előző év december 31.-ig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó
szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
kormányrendelet 15. fejezete tartalmazza.
 
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony,
eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és
egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan
hasznosítani.  
 
A 2016. évi belsőellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A kockázatelemzés
szerint az ellenőrzésre javasolt területen indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni, melynek javaslatai
előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli
szabályok között.
 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a 2016. évi belső ellenőrzési terv
elfogadását.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési terve"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ügyrendi, napirendi kérdések
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint
fogadja el:
 

Hunya Község Önkormányzat
2016. évi ellenőrzési terve

 
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet határozza meg:
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Az elvégzendő ellenőrzési feladat meghatározása:
 
Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő

időszak
Azonosított
kockázati
tényezők

Ellenőrzés célja Várható
időtartama

Ellenőrzési
kapacitás
meghat.

Ellenőrzés
módszere, típusa

Vagyongazdálkodási
feladatok
ellenőrzése,
összefüggések a
mérleggel,
nyilvántartások ell.
mérleg
alátámasztásának
ell.

2015.12.31.
állapotnak
megfelelő
időpont

A vagyon
nem
megfelelő,
pontatlan
kezelése,
kimutatása

A vagyon kezelése,
nyilvántartása
megfelelően
történjen,
jogszabályok
betartásának ell.

június hó 4  revizori
nap

Szabályszerűségi-
(célellenőrzés)

 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. november 26-i ülésére 

Tárgy:  A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Készítette:  Enyedi László
Előterjesztő:  Dr. Uhrin Anna

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében célvizsgálatot végzett a megyében lévő
települések adórendeletei vonatkozásában. A célvizsgálat eredményéről a BE/02/696-1/2015. ügyiratszámú
törvényességi felhívásában értesítette önkormányzatunkat, mely törvényességi felhívást az előterjesztés melléklete
tartalmazza. Hunya Község Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletére a következő megállapításokat tette:
 

Magánszemélyek kommunális adója tekintetében az adókötelezettség meghatározását nem a helyi adókról
szóló törvény rendelkezésétől eltérő meghatározással kell megtenni, hanem a törvény felhatalmazása
alapján alkotott mentességi szabályokkal.
Magánszemélyek kommunális adójánál az adókötelezettség fennálltát, fenn nem álltát, mértékét a
lakcímnyilvántartás adataitól nem lehet függővé tenni, az önkormányzati adóhatóság az ellenőrzési,
adóigazgatási eljárása során – az életvitelszerű lakhatás bizonyítékaként – lehet figyelemmel a
lakcímnyilvántartás adataira.
A felhívásban foglalt megállapításoknak 2015. november 27-ig kell eleget tenni, egy 2016. január 1-jén
hatályba lépő önkormányzati rendelet megalkotásával.

 
A Kormányhivatal megállapításain túl egy újonnan megnyitott adóbeszedési számla helyi adórendeletben való
szerepeltetése is szükségessé teszi a rendelet módosítását.
 
A Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy elfogadja, de úgy is, hogy nem ért egyet a Kormányhivatal törvényességi
felhívásában foglaltakkal. Az erről szóló döntést az előterjesztés 1. döntési javaslata tartalmazza.
 
A rendelet tervezetét, mely a Kormányhivatal megállapításainak megfelelő módosítást tartalmazza, az előterjesztés
2. döntési javaslata tartalmazza.
 
A szabályozás várható következményei, előzetes hatásvizsgálat:
 
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletmódosítás a helyi szabályozás szövegezésének magasabb
szintű jogszabályoknak való megfelelőségét biztosítja. A rendelet tervezet az adókötelezettségben, mentességek,
kedvezmények nyújtásának körülményeiben változást nem okoz. Az önkormányzat éves adóbevételére nincs
hatással.
 
2. Környezeti és egészségügyi következmények: nincsenek.
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A módosítás az adminisztratív terheken nem változtat.
 
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
rendeletmódosítás szükséges ahhoz, hogy a helyi adórendelet szabályozása megfeleljen a magasabb szintű
jogszabályoknak. Elmaradása esetén a Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 132. § (1) bekezdése szerinti törvényességi felügyeleti eszközöket alkalmazhatja.
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás nem
okoz változást.
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása
is.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat 

"Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása helyi adórendelettel kapcsolatban "

Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: helyi adó
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal BE/02/696-1/2015.
ügyiratszámú, a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi
felhívásában foglaltakat. A törvényességi felhívásban foglaltaknak 2015. november 27-ig, 2016. január 1-jén
hatályba lépő önkormányzati rendelet megalkotásával eleget tesz.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Békés Megyei Kormányhivatalt értesítse a felhívás alapján tett
intézkedésről a Képviselő-testület döntését követő 3 napon belül, de legkésőbb a törvényességi felhívásban
meghatározott határidő leteltéig. 

Határidők, felelősök:

Határidő: 2015. 11. 27.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna

2. döntési javaslat 

"A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása "

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: helyi adó
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

………/......... (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
TERVEZET

 
 
Hunya Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
 
„4. §  Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban:  Htv.) 24. §-ában
meghatározott magánszemélyt.”
 
2. § Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„5. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 13.000 Ft/év.”
 
3. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„6. § (1) Mentes az adó alól:
a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
b) a külterületen lévő telek.
(2) Adókedvezményben részesül adótárgyanként az adózó:
a) 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telek után,
b) 3.000 Ft/év mértékbe, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban
életvitelszerűen egyedül él és ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi az adóhatóság felé a tárgyév január 15. napjáig,
c) 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található.”
 
4. § Az Ör. 9. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
 
„k) 53200022-11098931 számú helyi jövedéki adó beszedési számlát vezet.”
 
5. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 9. § j) pontjának „vezet” szövegrésze.
 
Hunya, 2015. november 26.
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Hegedüs Roland                                                                             dr. Uhrin Anna
polgármester                                                                                         jegyző
 
A rendelet kihirdetésre került: 2015. november ….-án.
 
dr. Uhrin Anna
jegyző  
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 
Telefon: 

BE/02/696-1 /2015. 
Varga Zoltán 

(66) 622-052 

Hunya Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete részére 

Hunya 

Rákóczi út 19. 

5555 

Tisztelt Képviselő•testületl. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

BÉKÉS MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

·C • 

Tárgy: 

·C • 

Törvényességi felhívás helyi adórendelettel 

kapcsolatban 

Magyarország Alaptörvényének 34. cikk (4) bekezdése alapján a Kormány a fővárosi és a megyei 
kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdésének 
b) pontja alapján, és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 10. §a) pontjában biztosított jogkörömben eljárva a 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testü letének a helyi adókról szóló 6/2013. (111.28.) számú 
rendeletével kapcsolatban az alábbi 

törvényességi felhívással 
élek. 

Az Mötv. 132. § (2) bekezdése alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának célja a 
helyi önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, 
főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke. társulása, jegyzője (a továbbiakban: érintett) működése 
jogszerűségének biztosítása. 

Az Mötv. 132. § (3) bekezdése alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja 
a helyi önkormányzat: 

a) működésének, döntéshozatali eljárásánj kj ogszerüségét; 
b) döntéseinek jogszerűségét; 
e) jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-el látási kötelezettségének 

teljesítését. 

A Békés Megyei Kormányhivatal a települési önkormányzatok helyi adóról és talajterhelési díjról szóló 
rendeleteire vonatkozóan célvizsgálatot végzett, melynek során Hunya Község Önkormányzata 
esetében az alábbiakat állapította meg. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) 6. § d) bekezdése kimondja, hogy 
az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki , hogy a Htv. második részében meghatározott 
mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, így kü lönösen a lakások 
esetében a lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak számától , a lakáson fennálló, hitelintézet által 
lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban 
lakóhellyel rende l kezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel kibővítse . 

Építésügyi, Ha tósáqi, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 



Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 6/2013. (111.28.) számú 
rendeletének 6. § b) bekezdése alapján adókedvezményben részesül adótárgyanként: 
- 3000 Ft/év mértékben az, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, a lakcímnyilvántartás 
alapján az adó tárgyát képező ingatlanba egyedül van bejelentkezve és ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi 
az adóhatóság felé a tárgyév január 15. napjáig. 

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.50~5/2014/~. sz. határozata - értelmezve a Htv. 6. § d) pontját -
megállapította, hogy az érintett önkormányzat nincs tekintettel a Htv. mentességekre vonatkozó, a 
lakhatás biztonságát különösen preferáló rendelkezésére akkor, ha a vagyontömeg értékében 
megtestesülő teherbíró képességen túli, a tényleges lakhatáshoz nem kapcsolódó szempontokat is 
értékel. 
Törvényellenes az, ha az önkormányzati jogalkotó az adókötelezettség fennálltát, fenn nem álltát, 
mértékét a lakcímnyilvántartás adataitól teszi függővé, ugyanakkor az önkormányzati adóhatóság 
ellenőrzési, illetve adóigazgatási eljárása során - az életvitelszerü lakhatás bizonyítékaként -
figyelemmel lehet a lakcímnyilvántartás adataira . 

Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem 
lehet ellentétes, a fenti mentesség tehát törvénysértő, mert ellentétes a Htv. 6. §-ával. 

Az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján felhívom Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, 
hogy a törvénysértést 2015. november 27-ig szüntesse meg 2016. január 1-jén hatályba lépő 
önkormányzati rendelet megalkotásával, és a törvényességi felhívás alapján tett intézkedéséről, vagy 
egyet nem értéséről a képviselő-testület döntését követő 3 napon belül, de legkésőbb a törvényességi 
felhívásban meghatározott határidő leteltéig értesítsen. 

A jogszabály hatálybaléptetésével kapcs~atban" ffljékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény 32. §-a értelmében „ Fizetési 
kötelezettséget megáflapftó, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése kőzőtt 
legalább 30 napnak el kell telnie. " 

Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy a jogsértések megszüntetésére kitüzött határidő 
eredménytelensége esetén az Mötv. 134. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegelési jogkörömben a 
132. § (1) bekezdése szerinti törvényességi felügyeleti eszközöket alkalmazhatom. 

Tisztelettel : 
/'>· 

/ 
,! / 

/ 
„, 

/ J ~ '1 . l (.. \:,. ( t <- L 

Békéscsaba, 2015. október 19. 

Gajda Róbert 
kormánytnegbízott 

-•· 
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. november 26-i ülésére 

Tárgy:  Hunya Község Önkormányzatának Gazdasági Programja
Készítette:  Megyeri László
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában rendelkezik az önkormányzati
ciklust felölelő gazdasági program elkészítéséről, amely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy az
azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
Hunya Község Önkormányzatának gazdasági programja kijelöli a prioritásokat a település feladat centrikus
működtetése és fejlesztése területén. A település vezetés a működésre és a fejlesztésre fordítható források
arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik.
A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van
népességmegtartó képességének. Az eddig elért eredményekre alapozva kell megvalósítani fejlesztési
elképzeléseinket oly módon, hogy az itt élők megőrizhessék történelmi hagyományaikat; mindenki büszkén
vállalhassa a hunyai kötődését. Kiemelt célunk Hunya önálló arculatának megteremtése, mert ennek hiányában,
múltunk felvállalása nélkül nem tudjuk biztosítani, hogy a jövőben gyermekeink kötődjenek szülővárosukhoz,
büszkék legyenek származásukra.
Az önkormányzat Gazdasági Programjának tervezési időszaka 2015. október - 2019. szeptember. A 2015. év a
tervezett beruházások pályázati előkészítését szolgálja, a program céljainak megvalósítása várhatóan 2016-tól
kezdődik. Bár a gazdasági program elsősorban a jelen képviselő-testület működésének idejére szól, olyan stratégiai
jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát és
összehangoltabbá teszik azokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Hunya Község Önkormányzatának Gazdasági Programja"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település rendezés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete  elfogadja „Hunya Község Önkormányzatának Gazdasági
programja 2015-2019." dokumentumot:

 

Hunya Község Önkormányzatának
Gazdasági Programja

2015-2019
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2015. november
 
 
Bevezető
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában rendelkezik az önkormányzati
ciklust felölelő gazdasági program elkészítéséről, amely a képviselőtestület megbízatásának időtartamára, vagy az
azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
Hunya Község Önkormányzatának gazdasági programja kijelöli a prioritásokat a település feladat-centrikus
működtetése és fejlesztése területén. A település vezetés a működésre és a fejlesztésre fordítható források
arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik.
A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van
népességmegtartó képességének. Az eddig elért eredményekre alapozva kell megvalósítani fejlesztési
elképzeléseinket oly módon, hogy az itt élők megőrizhessék történelmi hagyományaikat; mindenki büszkén
vállalhassa a hunyai kötődését. Kiemelt célunk Hunya önálló arculatának megteremtése, mert ennek hiányában,
múltunk felvállalása nélkül nem tudjuk biztosítani, hogy a jövőben gyermekeink kötődjenek szülővárosukhoz,
büszkék legyenek származásukra.
Az önkormányzat Gazdasági Programjának tervezési időszaka 2015 októberétől - 2019 szeptember haváig tart.
Bár a gazdasági program elsősorban a jelen képviselő-testület működésének idejére szól, olyan stratégiai jellegű
célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát és
összehangoltabbá teszik azokat.
 
Gazdasági program cselekvési terve
 
1) Képviselő-testületi munka
Tovább kell folytatni kiszélesíteni a helyi civil szervezetek, vállalkozók döntés előkészítő folyamatba való fokozottabb
bevonását. Az önkormányzat sajátos eszközeivel tovább támogatjuk az együttműködő szervezeteket. A Talán
nekünk is többet kellene a civilekkel törődni.
 
2) Egészségügyi és szociális ellátások terén kiemelt feladataink:
a) A meglévő egészségügyi ellátásokat továbbra is biztosítani kell. Fontos lesz a nyugdíjba vonuló háziorvos
pótlásának megoldása.
b) A különböző egészségügyi szűrőprogramok rendszeresebbé tétele, településen történő megszervezése, hogy ne
kelljen az időseknek elutazni, időpontra várni.
c) A területi szakrendelőbe a betegek szállítatásának megszervezése, melynek fedezetét a költségvetésben
továbbra is biztosítani kell.
d) Szociális ellátási feladatok között fontosnak tartom:
da) Az idősek, nyugdíjasok szabadidő eltöltési lehetőségeinek kiszélesítését az Idősek Klubja keretein belül,
db) A valóban rászorultakkal való fokozottabb gondoskodás
dc) Idősek Klubja és házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés hatékony és takarékos működtetése a
minőségbiztosítás jegyében.
 
3) A nevelés-oktatás területe
Kiemelten fontos, hogy gyermekeink a jövőben is helyben járjanak óvodába, illetve az iskoláskorú gyerekek számára
biztosítva legyen az utaztatás. Emellett fontos feladat a mindenkori jogszabályi előírásoknak való állandó
megfelelés. Továbbra is társulásban kívánjuk működtetni az intézményeket a hatékonyság jegyében.
 
4) Önkormányzat működése
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Kiemelt cél a lakosság minél teljesebb körű magas szintű, korrekt, udvarias kiszolgálása. A Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségén (továbbiakban: hivatali kirendeltség) biztosítjuk az állami normatíva
feletti köztisztviselői létszám biztosítását valamint a heti egyszeri, egész napos jegyzői jelenlétet.
Ennek érdekében biztosítjuk:
a) a hivatali kirendeltségen a folyamatos és zavartalan ügyfélfogadás infrastrukturális és szervezeti feltételeit, a
jegyző és munkatársai munkarendjét,
b) a hivatali kirendeltség munkatársai naprakész ismereteinek megszerzéséhez szükséges anyagi erőforrásokat,
c) az előzőek útján helyben intézhető ügyeik jelenlegi mértékének és intézési módját
d) az önkormányzat és a lakosság közötti információáramlás fejlesztését az internetes információs felületek útján.
 
5) Művelődés és kultúra
a) Színvonalas települési rendezvények szervezése (Falunap, Szüreti bál, Nemzeti ünnepeink, jeles napok
megünneplése)
b) A Mozgókönyvtár további működtetése
c) A Falumúzeum támogatása, ahol bemutatásra kerülhet településünk történelme, népi értékeink, hagyományaink
d) Nyugdíjas színjátszó körünk és dalkörünk támogatása.
 
6) Sportfeladatok
a) Sportpálya, játszótér és pihenőpark folyamatos szinten- és karban tartása,
b) Szabadidő központ funkciójának megváltoztatása pályázat útján szálláshellyé alakításával, sportolási lehetőség
bővítése.
c) Lovas pálya kialakítása, a tenisz, kosárlabda, kézilabda pálya felújítása pályázat segítségével.
 
7) Környezetvédelem
a) Egészséges ivóvíz biztosítása
b) Minden családi ház illetve lakóépület szennyvízcsatornára történő csatlakoztatása, ha lesz rá lehetőség
c) A községi Környezetvédelmi Programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása
 
8) Településüzemeltetés területén feladataink:
a) Az önkormányzati szilárd burkolatú utak kátyúzása,
b) A bel- és külterületi utak folyamatos karbantartása, a meglévő aszfaltos utak felújítása,
c) Járdák felújítása,
d) Napkollektor park építése a közvilágítás költségeinek csökkentése érdekében.
 
9) Telekommunikáció
Interaktív, élő települési honlap további működtetése, továbbfejlesztése különösen az elektronikus ügyintézési és
kapcsolat tartási lehetőségek körének bővítésével.
 
10) Ifjúság
a) A fiatalok élet- és közösségi terének minél teljesebb biztosítása
b) Az ifjúság bevonása az őket érintő döntés előkészítő folyamatba
c) A felsőoktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica
ösztöndíjrendszeren keresztül
 
11) Idegenforgalom
a) A település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében
b) Településközpont, mellékutcák parkosítása, virágosítása,
c) Testvér települési kapcsolat kialakítása.
 
12) Vállalkozásfejlesztés
a) Iparűzési adó mértékének a vállalkozási kedvet élénkítő szinten tartása,
b) Munkahelyteremtés települési feltételeinek, környezetének megteremtése,
c) A Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által felkínált foglalkoztatási lehetőségeinek
kihasználása, a közmunka program folytatása
 
13) Vagyongazdálkodás
a) Az önkormányzat vagyonának megőrzése, gyarapítása
b) A külterületi utak nyomvonalának rendezése, az utak karbantartásának folyamatos biztosítása a helyi
gazdálkodókkal együttműködésben
c) Az üresen álló önkormányzati ingatlanok állagának megőrzése, felújítása, hasznosítása
 
 
Hunya, 2015. november 26.
 
Hegedüs Roland
              polgármester
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Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



14

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. november 26-i ülésére 

Tárgy:  Gyomaközszolg Kft. beszámolója a november 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról, és a várható bevételek, kiadások alakulásáról 

Készítette:  Csényi István
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező
bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!  

A Gyomaközszolg Kft. elkészítette a 2015. november 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról, és a várható bevételek,
kiadások alakulásáról szóló beszámolót.A társaság számára problémát jelent a nagy összegű kintlévősége, melynek
beszámoló szerinti összege 2015. november 16-ai adat alapján: 35.815.000,- Ft. Ebből 22.423.555,- Ft összeget
tesz ki a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek való tartozás.  
 
A beszámoló adatai alapján az 1 – 10 hónap mérlege szerint a vállalkozás adózás előtti eredménye 967 eFt. Az 1-10
hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.   

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Beszámoló jóváhagyása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kft.  2015. 1 – 10. hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját. 
Határidők, felelősök:

Határidő: 2015. 11. 26.
Felelős: Hegedüs Roland
Hivatali felelős: Csényi István



H-5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 
Telefon: +36·66/386·269 . +36·66/386·233 
E-mail: ipgyomaszolg@lnternet-x.hu 

Gazdálkodási adatszolgáltatás és értékelés 
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Gyomaendrőd Város Önko1mányzata 
Képviselő Testülete 
Gyomaendrőd 

Selyem út 124. 
5500 

Tisztelt Képviselő Testület! 

A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból tötiénő 

kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. 

2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától Hunya 

község önk01mányzata (1 %), 2012.07.01. napjától Örménykút község önkormányzata (1 %), 
2013.01.01. napjától Kétsoprony község önkormányzata (1 %), 2013.05.01. napjától Kardos 

község önkormányzata (1 % ), 2013 .12 hóban Csárdaszállás község 1 % tulajdonrészt vásárolt a 

társaságban. Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá 

alakult, megtartva alapfeladatát úgy, hogy az érintett helységekben is ellátja a települési 

szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műbe. 

Létszámalakulása: 
Teljes munkaidős fizikai dolgozó: 16 fő 

Teljes munkaidős szellemi dolgozó: 4 fő 

Részmunkaidős fizikai dolgozó: 3 fő 

Részmunkaidős szellemi dolgozók: 1 fő 

Egyéb, állományba nem taiiozók(Fb, ügyvezető): 4 fő 

Tevékenység értékelése: 

A Kft jelenleg 7 település közigazgatási területén végez települési szilárd hulladékgyűjtési, 

szállítási tevékenységet, illetve az ezzel összefüggő adatszolgáltatási, nyilvántaiiási, 

ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert működteti. 

A kommunális hulladékszállítást pormentes gyűjtésre alkalmas tehergépkocsival oldjuk meg, 

amely alkalmas a lakossági illetve a közületi hulladéktároló edények ürítésére. A 

településeken a szolgáltatást körzetenkénti bontásbm végezzük, így a feladat végrehajtása 
áttekinthetőbb és jobban ellenőrizhető. 

Gyomaendrődön a szelektív hulladékgyűjtő szigetek alkalmasak a szelektív hulladék 

begyűjtésére. Jogszabályi változások miatt 2015-től bevezetésre került a házhoz menő 

szelektív gyűjtés. 
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A törvény alapján a házhoz menő szelektív/bio hulladék gyűjtés feltétel rendszerének 
megszervezése, eszköz rendszerének biztosítása az önko1mányzat feladata, míg működtetése a 
szolgáltatóval közös feladat. 

A begyűjtési terv minden településre azonos, vagyis az ingatlanoktól a műanyag és papír 
hulladékot tudjuk elhozni, az üveg hulladékot továbbra is központi gyűjtőhelyen kell 
elhelyezni. 

Ez év szeptemberétől a nem közművel gyűjtött folyékony hulladékgyűjtés szállítás is a kft 
tevékenységeihez taitozik. Két hónap alatt e tevékenység bevétele mintegy 1.500.000 Ft. 

2015.01-10 hó szelektív begvűjtési adatai: 

Szelektív zsák begyűjtés (db) 

Gyoma Endrőd 
Csárda Kétsop-

Hunya Kardos 
Örmény 

szállás rony -kút 
műany papír műany papír 
.(db) (kg) .(db) (kg) 

1 hó 128 120 96 320 1 13 13 7 0 
2hó 165 0 153 160 3 8 19 8 3 
3 hó 380 380 265 300 13 28 46 11 6 
4hó 524 660 346 640 13 29 70 20 6 
5 hó 513 520 376 380 20 47 40 26 20 
6hó 610 600 337 180 18 43 56 18 9 
7hó 614 1060 465 680 27 40 75 37 9 
8hó 788 620 314 240 21 40 86 57 40 
9hó 763 780 556 140 21 79 93 47 10 
10 hó 568 340 297 0 19 42 63 35 16 
Össz 5053 5080 3205 3040 156 369 561 266 119 

Gyomaendrőd város területén a házhoz menő begyűjtési időszak 4 munkanapot vesz igénybe. 
Külön kerül begyűjtésre a műanyag és papírhulladék mindkét településrészen. A jelenlegi 
4.500 ingatlanból csupán a töredéke veszi igénybe a házhoz menő szelektív gyűjtés 

lehetőségét. Ebben az évben minden ingatlan részére kiosztásra került 1 db sárga zsák, ainit 
csak azokon az ingatlanokon pótlunk ahol a begyűjtési napon sárga zsák begyűjtésre is ke1ül. 
Tekintettel atTa, hogy házhoz menő szelektív gyűjtés terén még nincs tapasztalatunk, minden 
ingatlannál 1 db cserezsákot helyezünk el, viszont a lakos bátmilyen zsákban elhelyezheti a 
szelektív hulladékát. 

A város területén a szelektívgyűjtő szigetek lehetőségünkhöz mérten hetente vannak ürítve. 
Ezen szigetekben is sajnos sok még a nem szelektív hulladék, nem egyszer veszélyes hulladék 
is megtalálható. A szigetek mellett elhelyezett illegális hulladékot minden héten elszállítjnk, 
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Össz 

zsák 
(db) 

258 
359 
749 

1008 
1042 
1091 
1267 
1346 
1569 
1040 
9729 



amiből egyre több keletkezik, ebből adódóan a feladat ellátása több személyi és anyagjellegű 
kiadást eredményez. 

Dévaványa területén csak műanyag zsák begyűjtése történik meg minden hónap utolsó 
péntekjén. A zsákot az önkormányzat maga vásárolta meg, és a kihelyezett ügyfélszolgálaton 
vehet át csere zsákot a lakos. 

A többi kistelepülésen a műanyag zsák és a papír köteg ugyanazon a napon havi egyszer 
kerül begyűjtésre, a csere zsákot a begyűjtés alkalmával a rakodó személyzet cseréli, szintén 
egy darabot. 

Az Országos Természetvédelmi Főfelügyelőséggel megkötött Szolgáltatás Vásárlási 
Szerződés 2015 évre a hasznosításra átadott mennyiség utáni támogatás igénylésére jogosít. 

A szelektív hulladék éiiékesítése a kevés mennyisség miatt nem minden hónapban lehetséges, 
ezért a hasznosításra átadott mennyiség utáni támogatási igény megítélése, kifizetése is több 
hónapot vesz igénybe. 

2015.01-10 havi szelektív értékesítési, támogatási igény adatok: 

Szelektív értékesítés Ft Ft 
bevétel kiadás 

január 0 0 
február 0 0 
március 0 -58 496 
április 218 218 0 
május 261 749 0 
június 0 0 
július 0 
augusztus 360 685 
szeptember 0 
október 342 763 
november TERV 250 OOO -63 OOO 
december TERV 
Összesen: 1433 415 -121496 
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Országos Természetvédelmi Főfelügyelőség-Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság 

igényelt támogatás (Ft) megítélt támogatás (Ft) 
január 0 0 
február 0 0 
március 345 059 345 059 
április 375 591 375 591 

május 122 588 122 588 
június 419 718 419 718 
július 4 015 4 015 
augusztus 363 314 363 314 
szeptember 4 015 
október 374819 
november 
TERV 350 OOO 
december 
TERV 300 OOO 
Összesen: 2 659119 1630 285 

Az igényelt támogatás beadása után a számlát csak a kiállított teljesítés igazolás után 
állíthatjuk ki, melynek fizetési határideje 1 hónap. 

A lomtalanítás minden településen megtörtént, Gyomaendrőd területén zöldhulladék gyűjtés 
is lesz november 28-án. 

Behajtásra tett intézkedések: 

A lakosság a számlákat utólagosan kapja, Gyomaendrőd területén két hónapot kézbesítenek 
egyszerre a díjbeszedők. A többi település egyszerre 3 havi számlát kap, az aktuálisat és a 
következő 2 hónapot. A 10.000 Ft alatti elmaradásokról ekkor a lakos fizetési felszólítást kap. 
A 10.000 Ft feletti tartozókat tértivevényes levéllel felszólítunk, ami kézbesítettnek minősül 
abban az esetben is, ha az ügyfél azt nem veszi át, majd behajtásra átadjuk a Nav részére. 
Ebben a tekintetben igen jó a kapcsolat a NA V illetékes osztályaival, és igen hatékonyak, bár 
a tartozás mindig újratermelődik. A lakos részére részletfizetési lehetőséget is biztosítunk, 
megállapodás szerint, melyet nem fizetés esetén azonnal beadunk behajtásra. 
A fizetési felszólítások kiállítása, a tértivevények visszaérkezése és az adatok összeállítása 
sok időt vesz igénybe ezé1t csak hónapokkal az elszámolási időt követően tudjuk a NA V-nak 
az iratokat elküldeni. 

5 



NA V-nak behajtásra átadott adatok: 

Település 
Behajtási NA V-nak 

Behajtott összeg Behajthatatlan 
Még be nem 

időszak beadva hajtott 

összeg (Ft) Ft Ft Ft 

Gyomaendrőd 2013.02.28-ig 6989618 4 164 507 457 980 2 367 131 

2013 .06.30-ig 1664040 951 226 93 280 619 534 

2014.02.28-ig 1609191 814 803 56 894 737 494 

2014.04.30-ig 2 828 684 1039159 165 878 1 623 647 

2014.12.31-ig 2 955 786 916 932 97 249 1 941 605 

2015.04.30-ig 1 804 317 89 550 1 714 767 

Összesen: 17 851 636 7976177 871281 9 004178 

Dévaványa 2013.08.31-ig 1 486 018 712 539 65 953 707 526 

2014.05.31-ig 2 807 992 1 079 068 142 838 1 586 086 

2014.12.31-ig 631 512 211 918 0 419 594 

Összesen: 4 925 522 2 003 525 208 791 2 713 206 

Hunya 2013.12.31-ig 187 766 67 928 0 119838 

2014.12.31-ig 54 040 14 962 0 39 078 

Összesen: 241 806 82 890 0 158 916 

Kétsoprony 2013.12.31-ig 31 356 20 904 0 10 452 

2014.12.31-ig 71 123 28 182 0 42 941 

Összesen: 102 479 49 086 0 53 393 

Örménykút 2013.12.31-ig 62 514 20 838 0 41 676 

2014.12.31-ig 0 

Összesen: 62 514 20 838 0 41676 

Mindösszesen: l 23183 9571 10132 516 1080 072 11 971369 

Gazdálkodás eredményessége: 

Gyomaközszolg Nonprofit Kft 2015. 01-10 hó 

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) e Ft 

Előző Tárgyév 
Tárgyév 

kalknlált 
Sor- év terv 

tény 1-
1-12 hó 

szám A tétel mee:nevezése 10 hó 

a b e d 

1 1. Értékesítés nettó árbevétele 106 549 119 549 100 711 122 180 

2 II. Aktivált saját teliesítmények értéke 
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3 m. Euvéb bevételek 38 648 36 900 15 084 25 632 

4 IV. Anva„ielle11:ű ráfordítások 102 451 93 700 74 860 90 325 

5 v. Személvi ielle<'Ű ráfordítások 37 546 54 340 40 563 51 OOO 

6 VI. Értékcsökkenési lefrás 4 466 4 870 3 089 4 119 

7 VII. Envéb ráfordítások 857 3 600 907 6 353 

8 A. 
ÜZEMI(ÜZLETijTEVÉKENYSÉG 

-123 -61 -3 624 -3 985 
EREDMÉNYE 

9 VIII. Pénzünvi műveletek bevételei 112 112 122 147 

10 IX. Pénzüuvi műveletek ráfordításai 0 0 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 112 112 122 147 
11 B. EREDMÉNYE 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI -11 51 -3 502 -3 838 
12 e. EREDMÉNY 

13 x. Rendkívüli bevételek 22 . 22 4 576 4 576 

14 XI. Rendkívüli ráfordítások 

15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 22 22 4 576 4 576 

16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 11 73 1 074 738 

17 XII. Adófizetési kötelezettsé" <különadó) 0 0 107 624 

18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY 11 73 967 114 

19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 11 73 967 114 

Egyéb bevételeknél a Gyomaendrőd Város Önkmmányzatával és Dévaványa Város 
Önkormányzatával megkötött szerződéseken felül szerepel a Gyomaendrőd Város 375/2015 
Kt határozatában megítélt 6.4 millió forintból 5 millió forintnyi többlettámogatás, mely 
likviditásra fordítható. Ebben a kalkulált adatokban a lehívott 5 millió forinttal egyidejűleg a 
lakossági kintlévőségekben 5, 1 millió forintnyi összeg leírásra kerül. 

A rezsicsökkentéssel összefüggő jogszabály nem változott a csökkentett díj jelenleg 
2015.12.31-ig van szabályozva. A hulladékszállítás díjtételével (hatósági díj) kapcsolatos 
miniszteri rendelet megjelenése 2016. 01.01-vel nem várható. Ennek következtében a 
gazdálkodás továbbra is feszes, várhatóan a jövő évben is csak támogatással tud műlcödni. 
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Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 

Kintlévőségek Éven túli 
180 napon 90 napon 30 napon 

túli túli túli 
2015. 11.16 kintlévőség 

kintlévőség kintlévősé!! kintlévősé2 

Közületi 5 019 949 1347 330 1436 788 2 203 984 3 311989 

Lakossági 

Csárdaszállás 328 641 93 590 176 236 233 952 281 427 

Dévaványa 10115470 4 169 120 6 226 938 7 254 977 8 078 361 

Gyomaendrőd 18670412 11118257 14210575 15 938 839 17 549 772 

Hunya 652 831 256 747 361 325 440 774 492 562 

Kardos 578 063 166 339 279 985 335 459 417 199 

Kétsoprony 208 113 831 -6 849 26 338 80 555 

Örménykút 241 467 96 252 134 922 147 832 184 506 

Lakosság összesen: 30 794 997 15 901136 21383 132 24 378171 27 084 382 

Tartozások 
90 napon 30 napon 

2015.11.16 
túli túli 

tartozások tartozások 

Szállítói ta1iozások 26 553 102 5 839 934 18 069 030 

2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.11.16 

Közületi kintlévőség 3 677 924 2444371 4 466 050 5 019 949 

Lakossági 
13 317 536 30 448 264 32 235 020 30 794 997 

kintlévőség 

Szállítói tartozás 7189143 39 733 052 24 799 263 26 553 102 

A kintlévőségi táblázat is mutatja, hogy 2015.11.16-áig a társaság tartozása 26.553.102 Ft, 
ebből a Regionális Hulladéklerakó Kft.-nek 22.423.555 Ft-tal tartozunk. Ezen okból az 
önkormányzati határozatban megítélt 6.4 millió összeg többlet támogatásból 5 millió forintot 
a likviditási nehézségeinkre való tekintettel beépítettünk a 2015 évi eredmény 
kimutatásunkba. 

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően, valamint a 37512015. (VI.25.) Kt határozatban 
foglaltakban figyelemmel kérjük az Önkormányzatot, hogy biztosítsa a 5 millió forint 
támogatást 2015 évre. A lehívással kapcsolatosan hozzon határozatot. Az 5 millió forint 
kizárólagosan a Regionális Hulladéklerakó által kibocsátott számla kiegyenlítésére kerül. 
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A társaság eredménye ez esetben 114 e Ft, mely a nonprofit gazdálkodási és tulajdonosi 
elvárásokat teljesíti. 

2016 évi működés feltételei és fejlesztési lehetőségek: 

Közismert, hogy a Körösszögi Kft a folyamatban lévő pályázatok realizálásából működését 
megkezdte, illetve szélesebb körben kiterjeszti. Ez azt jelenti, hogy a társaságunkkal 
alvállalkozói szerződést fog kötni. A szerződés ismereteink szerint a pályázatban előírt 

fenntartási időszakra vonatkozik, a mi esetünkben Gyomaendrőd és Kardos településekre. 
Az alvállalkozói szerződés részletei még nem ismertek, megkötése nem történt meg. A 
pályázott eszközök leszállítása megkezdődött ennek megfelelően Gyomaendrőd 

Önkormányzata kapott mintegy 5100 db 120 literes kukát, 3 és 5 m3-es konténereket (10 db), 
1 db traktort pótkocsival. Várható ez évben a pályázott eszközök többi része. 
2016 évre ennek megfelelően a fejlesztési elképzeléseinket a fentiek meghatározzák, és így 

Gyomaendrőd település kiemelt figyelmet kap, mivel a felsorolt eszközök alapvetően ezen 
település területén lesznek rendszerbe állítva. 

- bio (zöld) hulladék szállítására alkalmas jármű és szándékaink szerint zöldhulladéknak 120 
literes kuka, 
- a konténerek központi helyekre történő kihelyezése, pl.: temetői hulladékgyűjtés, 

közintézmények sitt és egyéb vegyes hulladékainak elszállítása, vállalkozási tevékenységünk 
bővítése, 

A fejlesztési elképzelések között szerepel 
szelektív hulladék gyűjtés rendszerének javítása, (jelenlegi szigetek felülvizsgálata, 
lakótelepeken lévő szigetek bővítése, új szigetek beüzemelése amennyiben az 
edényzetek megérkeznek). 
a szelektív válogatás kialakítása, új válogató rendszer telepítése és engedélyeztetése. 

Lerakóba kerülő hulladékok radikális csökkentése szelektív és biohulladék külön gyűjtésével 
annak érdekében, hogy a lerakói jámlékok minél nagyobb mértékben csökkenjenek. 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet a beszámolóm elfogadására, és szükséges határozatok 
meghozatalára. 

Gyomaendrőd. 2015 .november 17. 

Tisztelettel: 

t. 
~"'-'l:'._(:__f\ 

"J 
Fekete József 

ügyvezető igazgató 
I 

9 
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. november 26-i ülésére 

Tárgy:  Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
Készítette:  Keresztesné Jáksó Éva
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester

 Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a Kormányhivatal meghatározza
és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén
található települési önkormányzatok véleményét. Fentiek miatt a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási, és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az
általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó
tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldje meg. A kötelező felvételt biztosító
iskola körzethatáraita döntési javaslatban meghatározottak szerint alakítaná ki a Békés Megyei Kormányhivatal
Főosztálya. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni. 

Döntési javaslat 

"Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közoktatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Kormányhivatal által kialakított, a
kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezettel, és az alábbiak
szerint javasolja a körzethatárok kialakítását: 
 
Kötelező felvételt biztosító iskola: 
028298 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium 5502 Gyomaendrőd Népliget utca 2. 

 
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási
területe. 
Közterület neve jellege tartomány -tól -ig 

Akác utca teljes   

Alkotmány utca teljes   

Apponyi utca teljes   

Babits Mihály utca teljes   

Baross Gábor utca teljes   

Bartók Béla utca teljes   

Bethlen Gábor utca teljes   

Blaha Lujza utca teljes   

Csejti utca teljes   

Csillagos utca teljes   

Csurgó utca teljes   

Damjanich utca teljes   

Deák Ferenc utca teljes   

Décsi utca teljes   

Dózsa György utca teljes   

Egressy Béni utca teljes   

Endrődi utca teljes   
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Fazekasi utca teljes   

Fő út páros oldal 2 156/1 

Fő út páratlan oldal 1 133 

Gábor Áron utca teljes   

Gutenberg utca teljes   

Hídfő utca teljes   

Honvéd utca teljes   

Hősök tere teljes   

Ipartelep  utca teljes   

József Attila utca teljes   

Kacsóh P. utca teljes   

Kálmán Farkas utca teljes   

Kenderáztató utca teljes   

Keresztúri utca teljes   

Kilián tér teljes   

Kisfok utca teljes   

Kodály Zoltán utca teljes   

Korányi Frigyes utca teljes   

Kovács Imre  utca teljes   

Kós Károly  utca teljes   

Köztársaság utca teljes   

Kürt utca teljes   

Lábas utca teljes   

Liliom utca teljes   

Magtárlaposi utca teljes   

Mester utca teljes   

Micsurin utca teljes   

Mikes Kelemen utca teljes   

Mirhói utca teljes   

Mohácsi utca teljes   

Móra Ferenc  utca teljes   

Nagylaposi vasútállomás vasútáll. teljes   

Nagylaposimáv lakás  mávlakás teljes   

Napkeleti utca teljes   

Népliget út teljes   

Nyárszegi  utca teljes   

Október 6. lakótelep teljes   

Orgona utca teljes   

Polányi Máté utca teljes   

Rácz Lajos utca teljes   

Rózsahegyi Kálmán utca teljes   

Selyem út teljes   

Simai utca teljes   

Sugár út teljes   

Szabadság utca teljes   

Szabó Ervin utca teljes   
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Szélmalom utca teljes   

Szent Antal utca teljes   

Szent István utca teljes   

Tamási Áron utca teljes   

Tanya II.  teljes   

Tanya VII.   teljes   

Temető utca teljes   

Toronyi utca teljes   

Tóth Árpád utca teljes   

Újkert  sor teljes   

Tulipán utca teljes   

Varjasi utca teljes   

Vasúti őrházak teljes   

Vasútsor utca teljes   

Vasvári Pál utca teljes   

Vaszkó Mihály utca teljes   

Zöldfa utca teljes   

Zrínyi Ilona utca teljes   

Zsák utca teljes   
 
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. november 26-i ülésére 

Tárgy:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett
pályázatok elbírálása

Készítette:  Hanyecz Adrienn
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester

 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben 103/2015. (IX.23.) Hunya Kt. határozata szerint
tizenegyedik alkalommal csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.
 
A pályázatok benyújtási határideje 2015. november 9-e volt.
   
Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a felsőoktatásban résztvevő hallgatói jogviszonnyal rendelkezők pályázhattak. 1
pályázó nyújtotta be pályázatot határidőre.
Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2015/2016-os tanévben érettségiző, vagy már érettségizett, de felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert tanulók pályázhattak. Amennyiben felvételt nyernek felsőoktatási intézménybe
és megfelelnek a pályázati kiírásnak, akkor folyósítható számukra a pályázati támogatás. Határidőre nem érkezett
„B” típusú pályázat.
 
 A beérkezett pályázatok az előzetesen elfogadott szempontrendszer alapján kerültek elbírálásra.  (Az 1. sz.
melléklet tartalmazza a beérkezett pályázatok összesítését az elbírálás szempontjait.) A benyújtott pályázatok a
szociális ügyintézőnél megtekinthetők. A települési önkormányzat a beérkezett pályázatról szóló döntését 2015.
december 7-ig az EPER_ Bursa rendszerben rögzíti, majd az önkormányzat hirdető tábláján és honlapján
nyilvánosságra hozza a döntés összesített adatait, valamint a támogatásról értesíti a pályázót. Hunya Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati eljárásból kizárja azon
pályázókat, akik az elektronikus regisztrációt követően nem nyújtották be papírformátumban a pályázatukat –
csatolva a kötelező mellékleteket – a lakóhely szerinti önkormányzathoz. A pályázati rendszerből kizárt pályázó nem
volt.
 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi – önkormányzati támogatása a 2016. évi
költségvetési évben: 50.000 Ft
Összesen a 2016. évi költségvetésben megtervezésre kerülő 50.000,-Ft összeget az alábbiak terhelnék:
 
„A” típusú pályázók támogatása:
2016. január 31. napjáig: 1 fő *5 hó*5.000 Ft = 25.000 Ft
2016. augusztus 31. napjáig: 1 fő * 5 hó * 5.000 Ft = 25.000 Ft
Összesen: 50.000 Ft
 
"B" típusú pályázók támogatása: 0 Ft
                                                                                                   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott pályázat támogatásáról szíveskedjen döntését meghozni.

1. döntési javaslat 

"A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatásra kiírt pályázat „
A” típusában  a következő pályázót részesíti támogatásban 5.000 Ft/fő/hó:
 

Ssz. Pályázó pályázati azonosítója Pontszám
1. BURSA-2016-A-22020 13 pont

 
A támogatási összeg félévenként egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa
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Hungarica számlájára.
 
 Az „A” típusú pályázók támogatása a 2016-es költségvetési évben:

2016. január 31. napjáig: 1 fő*5hó*5000 Ft= 25.000 Ft
2016. augusztus 31. napjáig: 1 fő*5hó*5000 Ft= 25.000 Ft

Összesen: 50.000 Ft

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat 

"A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok elbírálása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által meghirdetett  Bursa Hungarica „B” típusú
ösztöndíjpályázatát eredménytelennek nyilvánítja, mivel határidőre pályázat nem érkezett. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. november 26-i ülésére 

Tárgy:  Vöröskereszt támogatási kérelme
Készítette:  Dr. Uhrin Anna
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hunyai Vöröskereszt kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, hogy részükre az Önkormányzat a véradás
keretében felmerülő költségekhez anyagi támogatást nyújtson. A támogatást véradással kapcsolatos
rendezvényükre szeretnék fordítani, amely előre láthatólag 2015. december 22.-én kerül megrendezésre.Az
Egyesület kérelmét az előterjesztéshez mellékeltük. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat elfogadására. 

Döntési javaslat 

"Vöröskereszt támogatási kérelme"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: támogatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hunyai Vöröskereszt részére ………...-Ft azaz ……………,-Ft
összegű támogatást nyújt a 2014. évi maradvány terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére és a támogatási szerződés megkötésére. 
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
BEJELENTÉS

A Képviselő-testület
2015. november 26-i ülésére 

Tárgy:  Bejelentések
Készítette:  Hanyecz Adrienn
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester

 



DAKK Dél-alfökli Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytírsaság 
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., levélcím: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36. 
Telefon: 06 (66)333-301; tekfax: 06 (66)333-302; 
e-mail:vezi[J.titkarsog@dakk.hu,web:www.dokk.hu 
bankszámlaszám: 10402609-26008826-00000000; 
adószám: 24200338-2-04 
Cégnyt q;iulai T6rvényszék Cégbírósága; Cg. 04-10-001614 

Érkeztetési azonosító 
Ügvíntéző: Szabó Tíme~1 
Tel.:06 (76) 484-394 (307) 
lkt. sz.: Fl- 1iJ,,[ff í201 S. 

2015 NOV 1 Z. Tárg;y: menetrendi állásfoglalás kérés 

Gyeonkphiv- ~ \) ::: J ~" 

Tisztelt Önkormányzat! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk 2015. december 13-tól (vasárnaptól) 
településüket érintően a mellékelt Menetrendi értesítésben szereplő menetrend 
módosítások bevezetését tervezi. 

Kérjük, szíveskedjék a tervezett menetrend módosítással kapcsolatos állásfoglalásukat 
faxfordultával (62/560-199) vagy e-mailen (forg.sJJ.omCwdakk.hu) társas{1gunk részére 
megküldeni. 

Szeged, 2015. november 10. 

!{_~ 
$-f!'// 
,{/ 

~EJf 
Káity Károll 

forgalmi igazg<ttó 

Tisztelettel: 

f . 

~j \ '\ „ 
P~oÍsef 

informatikai igazgató 



DAKK-1112014-2015. 

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 
a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Dél-alföldi régió területére érvényes menetrendi köteteihez 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 2015. december 13-tól (vasárnaptól) 
Hunya települést érintően az alábbi regionális menetrend módosítások bevezetését tervezi. 

4994 Gyomaendrőd - Hunya - Kondoros autóbuszvonalon 

861 sz. járat (Hunya, aut. vt. indul EB 5 :55 óra, Kondoros, aut. vt. érkezik EB 6:02 óra) megszüntetésre kerül, 
Új 871 sz. járat(Gyomaendrőd, aut. vt. indul 8:20 óra, Hunya, aut. ford. érkezik8:59 óra) kerül meghirdetésre, 
853 sz. járat (Gyomaendrőd, aut. vt. indul EB 9:15 óra, Hunya, aut. ford. érkezik EB 9:54 óra) megszüntetésre 
kerül, 
855 sz. járat (Gyomaendrőd. aut. vt. indul A 14:00 óra, Kondoros, aut. vt. érkezik A 14:50 óra) 25 perccel 
később közlekedik, Gyomaendrőd, aut. vt. indul A 14:25 óra, Kondoros, aut. vt. érkezik A 15:15 óra. 
863 sz. járat (Gyomaendrőd, aut. vt. indul IJI 14:00 óra, Hunya, aut. ford. érkezik IJI 14:39 óra) 25 perccel 
később és tanszünetben munka napokon közlekedik, Gyomaendrőd, aut. vt. indul !::::. 14:25 óra, Hunya, aut. 
ford. érkezik !::::. 15 :04 óra, 
859 sz. járat (Gyomaendrőd. aut. vt. indul EB 14:10 óra, Kondoros, aut. vt. érkezik EB 15:00 óra) 15 perccel 
később közlekedik, Gyomaendrőd, aut. vt. indul EB 14:25 óra, Kondoros, aut. vt. érkezik EB 15:15 óra, 
857 sz. járat (Gyomaendrőd. aut. vt. indul@ 15 :55 óra, Kondoros, aut. vt. érkezik@ 16:45 óra) 25 perccel 
később közlekedik, Gyomaendrőd, aut. vt. indul@ 16:20 óra, Kondoros, aut. vt. érkezik@ 17:10 óra. 
864 sz. járat (Kondoros. aut. vt. indul EB 5:40 óra, Hw1ya, aut. vt. érkezik EB 5:48 óra) megszüntetésre kerül, 
Új 872 sz. járat(Hunya. aut. ford. indul 9:01 óra, Gyomaendrőd, aut. vt. érkezik 9:40 óra) kerül meghirdetésre, 
878 sz. járat (Hunya, aut. ford. indul EB 9:55 óra, Gyomaendrőd, aut. vt. érkezik EB 10:34 óra) megszüntetésre 
kerül, 
860sz. járat (Hunya. aut. ford. indul IJI 14:40 óra, Gyomaendrőd, aut. vt. érkezik IJI 15:19 óra) 51 perccel 
később és tanszünetben munka napokon közlekedik, Hunya, aut. ford. indul !::::. 15 :31 óra, Gyomaendrőd, aut. 

.. vt .. érkezik.!::::. L6:10óra, 
852sz.járat(Kondoros, aut. vt. indul A 15:05 óra. Gyomaendrőd, aut. vt. érkezik A 15:55 óra) 15 perccel 
később közlekedik, Kondoros, aut. vt. indul A 15:20 óra, Gyomaendrőd, aut. vt. érkezik A 16:10 óra, 
856 sz. járat(Kondoros, aut. vt. indul EB 15 :10 óra, Gyomaendrőd, aut. vt. érkezik EB 16:00 óra) 10 perccel 
később közlekedik, Kondoros, aut. vt. indul EB 15:20 óra, Gyomaendrőd, aut. vt. érkezik EB 16:10 óra, 
858 sz. járat (Kondoros, aut. vt. indul@ 17 :15 óra, Gyomaendrőd, aut. vt. éi-kezik@ 18 :05 óra) 5 perccel később 
közlekedik, Kondoros, aut. vt. indul@ 17:20 óra, Gyomaendrőd, aut. vt. érkezik@ 18:10 óra. 

Jelmagvarázat: 
naponta 

A iskolai előadási napokon 
!::::. tanszünetben mW1kanapokon 
@ munkanapokon 
EB szabad- és munkaszüneti napokon 

m tanszünetben keddi és pénteki munkanapokon 

2015. november 10. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 
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