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Hunya Község Önkormányzata 

Hunya, Rákóczi út 19.sz. 

 

1/2011.               

J e g y z ő k ö n y v 

 

mely készült Hunya Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12.napján 

megtartott soron következő ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint. 

Petényi Szilárdné polgármester  köszönti  Miskó Bence körjegyzőt, valamint a megjelent 

képviselőket. Elmondja, hogy Kiszely Imre alpolgármester jelezte távollétét. Hegedűs Roland 

képviselő később fog megérkezni. Az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi 

pontokra, melyek a következők: 

1.) A képviselő-testület 2011.évi munkatervének megtárgyalása 

  Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

2.) Hunya Község 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

3.) Hunya Község 2011. évi rendezvénytervének meghatározása 

 Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

4.)  Egyebek 

 DAREH társulással kapcsolatos döntések megtárgyalása 

 Kistérségi Társulással kapcsolatos döntések megtárgyalása 

 

 Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

Petényi Szilárdné (polgármester ) 

Kéri a napirendi pontok elfogadását. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokkal  egyhangúlag 

egyetért. 

 

Petényi Szilárdné (polgármester ) 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére, Dr. Fabó János képviselő urat javasolja 

elfogadásra. 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Fabó János képviselőt jelölte ki. 
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I. napirendi pont 

 

A képviselő-testület 2011. évi munkatervének megtárgyalása 

Petényi Szilárdné( polgármester) 

Ismerteti az előterjesztést, ami lényegében az elmúlt év kötelező feladatai alapján havi 

bontásban került meghatározásra. Amennyiben év közben adódik más téma, bele fogjuk venni 

a munkatervbe.  Amennyiben nincs hozzászólás, javaslat, kéri a munkaterv elfogadását. 

Miskó Bence (körjegyző) 

Javasolja az „A” verzió elfogadását, mivel nem volt kiegészítésre, módosításra javaslat. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

1/2011./I.12./ KT.sz. határozat 

 

A Képviselő-testület a 2011. évi képviselő-testületi ülések 

„Munkatervét” az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelete alapján az előterjesztés szerint  

elfogadja. 

A „Munkaterv a jegyzőkönyv 1.számú mellékletét képezi. 

 

Felelős:  Petényi Szilárdné polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

II. napirendi pont 

Hunya Község 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Petényi Szilárdné( polgármester) 

Elmondja, hogy  Miskó Bence körjegyző  ebben az évben is elkészítette az Önkormányzat 

Közbeszerzési Tervét. Felkéri annak  ismertetésére. 

Miskó Bence (körjegyző) 

Az önkormányzatnak minden év április 30. napjáig kell a  Közbeszerzési Tervét elfogadnia. 

Hunya tekintetében a Közbeszerzési Terv nullás, egyenlőre nem tervezünk beruházást 2011. 

évben. Amennyiben mégis úgy döntünk, lehetőség van év közben is a módosításra. 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Javasolja elfogadni az előterjesztést az ismertetett formában. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

2/2011./I.12./ KT.sz. határozat 

 

A Képviselő-testület Hunya Község Önkormányzatának 2011. évi 

Közbeszerzési Tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

A Közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
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Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

II. napirendi pont 

 

Hunya Község 2011. évi rendezvénytervének meghatározása 

Petényi Szilárdné( polgármester) 

Ismerteti hogy nem készített  napirendi pontra írásos előterjesztést, mivel  várja a képviselő-

testület véleményeit, javaslatait.  Javasolja, hogy  március 15-e méltó megünneplésére a 

Művelődési Házban a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola diákjainak  közreműködésével 

színvonalas megemlékezést tartunk falu szinten. Gyermeknapot mindenképpen 

megrendezzük. az Idősek Világnapja október hónapban kerülne megemlékezésre. Véleménye 

szerint ebben az évben ne Falunap legyen, hanem Adventi nap december hónapban. Addigra 

elkészülne a falukemence a Napközi Otthon udvarán, úgy, hogy a Petőfi utca felé nézne a 

nyitott eleje, hogy a lakosság is bármikor használni tudja.  Akkor vágnánk egy disznót, amiből 

hurka, kolbász,  tepertő készülne. A  gyerekeket is bevonnánk a disznóvágásba. Ősszel 

szervezni szeretne egy kelt tészta sütő tanfolyamot megbízási szerződéssel Fülöp Máténé 

vezetésével. A rendezvényekbe bevonjuk a falu fiataljait, időseit. Az Adventi napot helyi 

kézművesek részvételével tartanánk és a vállalkozók segítségével minden rászoruló ember 

részesülhetne az ételből. 

 

Pintér László  (képviselő) 

Javasolja december 3-4-e körül megrendezni az Adventi napot. 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

A Hunya Községért Kitüntető díj átadására a Szent László napi  búcsún kerülne sor. 

A hunyáról elszármazottak találkozóját 5 évente ismételnénk meg. 

 

Miskó Bence (körjegyző) 

Véleménye szerint egy színvonalas falunapi rendezvényhez túl rövid az egy év, mivel  pár 

alkalom után rutinszerűvé és unalmasabbá válik a rendezvény, ha nincsen  változtatás a 

műsorszámokban a kapcsolódó szolgáltatásokban, illetve a helyszínben. 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Amennyibe nincs más javaslat kéri elfogadni az alábbi  rendezvénytervet 2011. évre: 

 

 

március  március 15-i faluszintű ünnepség a Művelődési Házban 

május  május utolsó vasárnapja gyermeknap a Szent Erzsébet Ligetben 

 

június   Családi nap (június 4. ) műsor, Idősek Klubja fellépése) 

október  Idősek Világnapja megemlékezés 

 

december  3-4. Adventi nap a Napközi Otthon udvarán (disznótoros, bejgli-,    

adventi kalács sütés, kézműves vásár, mézeskalács vásár, forralt 

bor osztás) 
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 Karácsonyi uzsonna a gyermekeknek a Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda Intézményben 

 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

3/2011./I.12./ KT.sz. határozat 

 

A Képviselő-testület Hunya Község 2011. évi rendezvénytervét a 

képviselő-testületi ülésen elhangzott és ott  támogatott javaslatokkal 

fogadja el. 

A rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat az ott elhangzott és 

támogatott javaslatokkal fogadja el. 

 

Felelős:  Petényi Szilárdné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Hegedűs Roland képviselő megérkezett. 

 

 

III. napirendi pont 

Egyebek 

Petényi Szilárdné( polgármester) 

Elmondja, hogy a DAREH és a Körös-szögi Kistérségi Társulásokkal kapcsolatban 

döntéseket kell hoznia a képviselő-testületnek. Ismerteti  az anyagot, majd kéri elfogadni. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

4/2011./I.12./ KT.sz. határozat 

 

1.) Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

felhatalmazza PETÉNYI SZILÁRDNÉ polgármestert, hogy a Dél-

Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésében képviselje, 

akadályozatása esetén helyettesítésére KISZELY IMRE 

alpolgármestert hatalmazza fel. 

 

2.) Mindkettőjük akadályoztatása esetében PINTÉR LÁSZLÓ 

települési tag megbízó felhatalmazói levél birtokában képviselje a 

települést a DAREH Taggyűlésben. 

 

                                    Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

                                    Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester 

                                                     Kiszely Imre alpolgármester 

                                                     Pintér László képviselő 
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Miskó Bence (körjegyző) 

A Körös-szögi Kistérségnek is képviseltetnie kell magát a DAREH Hulladékgazdálkodási 

Társulásban. Kistérségenként egy főt lehet delegálni. Első helyen  a Brlás János polgármester  

áll, akadályoztatása esetén  Sinka Imre polgármester , illetve Szakács Jánosné polgármester  

helyettesíti  az elnökségben. Javasolja elfogadni. 

                                                      

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

5/2011./I.12./ KT.sz. határozat 

 

A képviselő-testület a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása  

Társulási Tanácsa 128/2010. (XII.15.) határozatát jóváhagyólag 

elfogadja és egyetért azzal, hogy a Tanács a Körös-szögi Kistérség 

Képviseletében a DAREH Elnökségbe a Körös-szögi Kistérségből 

elnökségi tagként Brlás Jánost (Kardos község polgármesterét) két 

helyettesként pedig Sinka Imrét  (Békésszentandrás nagyközség 

polgármesterét)  és Szakács Jánosnét (Örménykút község 

polgármesterét ) választotta meg. 

 

                                    Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

                                    Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester   

 

Miskó Bence(körjegyző)  

A Gyomaendrődi szemétteleppel kapcsolatban  el kell fogadnunk a tulajdonrész 

megállapodást. Ugyanis pályáztak a nem működő szeméttelep rekultivációjára. Teljes 

egészében visszakerül Gyomaendrőd Város tulajdonába a szeméttelep amennyiben elfogadjuk 

az előterjesztést. 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Ismerteti a határozati javaslatot. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a Gyomaendrődi 

Hulladéklerakó eredeti állapot helyreállításáról szóló megállapodást, kéri elfogadni. 

Pintér László (képviselő) 

Hunyának mekkora tulajdoni része van ebben? 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

1,75 %-os a tulajdoni részünk. 

Tájékoztatást szeretne adni a komposztálóval kapcsolatos pályázatról. Egyszer már kiléptünk 

a pályázatból, utána vissza kellett lépnünk, hogy a pályázat sikerességét  ne akadályozzuk. 

Most Gyomaendrőd  akarja  gesztorként pályázni, de Szarvassal. Nem tudnak megállapodni. 

Véleménye szerint saját magunk építhetnénk egy zöldhulladék komposztálót a liget sarkában. 

A lakosság   oda szállíthatná a zöldhulladékot. Kéri az elhangzott két javaslat elfogadását. 

                                                 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

6/2011./I.12./ KT.sz. határozat 

 

(1) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  

a Gyomaendrődi Hulladéklerakóra vonatkozó, az eredeti állapot 

helyreállításáról szóló megállapodást. 
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(2) Megfelelő tájékoztatás és előkészítés hiányában a döntést elnapolja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester 

                  

A megállapodás és  határozati javaslat előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

                                                  

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

7/2011./I.12./ KT.sz. határozat 
 

(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy önálló komposztkezelő rendszert kíván létesíteni. 

(2)Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelölje ki a területet és létesítsen 

komposzttároló helyet. 

(3)Megbíz egy alkalmazottat, hogy a be- és kiszállított komposzt 

mennyiséget dokumentálja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jeleztük  a Körös-szögi Kistérség Többcélú társulás 

felé, hogy Hunya 2011. január 1-től kilép a Hatósági Igazgatási Társulásból. Dr. Skorka 

András lett az irodavezető. 

 

Miskó Bence (körjegyző) 

Kérte Dr. Skorka Andrást, hogy adja át az ügyiratokat. 

 

Petényi Szilárdné(polgármester) 

Tájékoztatja a testületet, hogy a község belvízelvezető csatornáiban nem folyik el a víz, mivel 

szintkülönbségek vannak.  Kértünk árajánlatot Bánki Gyulától és a Gyulai Víztársulattól.     A 

temetőnél a belvíz terhére a Víztársulat megcsinálta a vízelvezetést. Az Alkotmány utca 

végénél a Kontra-sor belvízelvezető csatornája mióta elkészült nem volt kikotorva. Nehezen 

lehet elvezetni a vizet.  Szarvasról fognak jönni speciális géppel, amivel  átmossák a zárt 

belvízelvezető rendszert. A Gépfarm Szövetkezetnél lévő zárt rendszert is ki kell velük 

tisztíttatni. A  szivattyúzásért majdnem 1 MFt-ot fizettünk ki   két cégnek 4 napért. Ekkora 

költséget nem bírunk négynaponta  kifizetni. A Kinizsi úti szivattyú  nagyobb baj esetén nem  

képes ellátni a feladatot, kicsi  az átmérője, kevés a teljesítménye. Be kellene építenünk 

valahová egy nagyteljesítményű szivattyút az Alkotmány-Kinizsi út szakaszra. Tájékoztatja a 

képviselő-testületet,hogy a Gyulai Víztársulat pályázott és az alkalmazásukban január 18-tól  

december 31-ig 4 ember fog 8 órában dolgozni a csatornák rendbetételén.    

 

Miskó Bence (körjegyző) 

Ajánlatot kértünk egy HONDA VT40-es szivattyúra, bruttó 677.025 Ft. 1640 l/p a 

szívóteljesítménye.  A Tűzoltóság is ilyen szivattyút használ. Lényegében 1,8 km-es szakaszt 

kellene  kitakarítani nagy gépekkel. Másik gondunk az, hogy a  Művelődési Ház mögötti 

csatorna sem bírja  elvezetni a vizet, az Arany János útról, mert magasabban van, hiába 
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emeltük át oda a vizet, semmi funkciója a csatornának. 20 cm-el kellene  mélyíteni ahhoz, 

hogy elvigye a vizet. Lesz ahol a közműbekötést védeni kell, hogy ne fagyjon be.  

Teherbíróbb képességű átereszeket kell lehelyezni a földbe, valószínűleg be van törve. A 

Kondor-Szolg Kft. vállalja a zárt csatornaszakaszok kikotrását és  Elvégzik az Alkotmány út 

alatt és a Gépfarm Szövetkezetné a zárt csatornák kikotrását. Az átereszeket pedig a Bánki 

Gyula cége, vagy a mi közmunkásaink kitakarítják. Lényegében párhuzamosan dolgoztatunk. 

Az 1,8 km-en pedig Víztársulat végzi a csatorna kotrását. 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Körülbelül 3 MFt-ba kerülne a belvízprobléma megoldása. Segítségre nem számíthatunk, 

önerőből kell megoldanunk, hiszen más településeken sokkal nagyobb segítségre van szükség. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete  4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

8/2011./I.12./ KT.sz. határozat 
 

(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy belvízvédekezésre a 2011. évi költségvetésében 3 MFt-ot 

elkülönít a vízgazdálkodás szakfeladata terhére. 

 

(2) Vásárolni kíván egy HONDA WT 40-es  GX 340-es motortípusú 

1640 l/p szállítási teljesítményű  benzinszivattyút az árajánlatban 

szereplő bruttó 667.025 Ft értékben, valamint hozzá kapcsolódóan 

tömlőket és csatlakozókat 250.000 Ft értékben. 

 

(3) Elfogadja a Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700 Gyula, 

Munkácsy M. út 19.sz.) árajánlatát 

 az Arany János út belvízvezető csatorna bel- és 

külterületi szakaszának  iszapoló kotrására - amely magában 

foglalja a vízfolyás-gátló akadályok megszüntetését – bruttó 

400.000 Ft összegben. 

(4) Elfogadja Kondor-Szolg Kft. (5553 Kondoros, Munkácsy u. 2.sz.) 

árajánlatát 

 a Rákóczi út  belvíz elleni védelem, átereszek építése 

árajánlatát bruttó 685.420 Ft , 

valamint 

 az Arany János út belvíz elleni védelem, átereszek építése 

árajánlatát bruttó 232.238 Ft összegben. 

 

(4) A képviselő-testület megbízza a polgármester és  a körjegyzőt a 

szükséges intézkedések megtételével. 

 

Határidő: azonnal 

Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester 

                 Miskó Bence körjegyző 

 

Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
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Petényi Szilárdné( polgármester) 

Több napirendi pont és hozzászólás hiányában az ülést bezárja. Mindenkinek  megköszöni a 

megjelenést. 

 

Kmf. 

 

 

 

……………………………………………               ………………………………………… 

Petényi Szilárdné polgármester                                         Miskó Bence körjegyző 

 

 

 

……………………………………………… 

Dr. Fabó János  jkv.hitelesítő 

 


