Hunya Község
Képviselő-testülete
Hunya

1/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült 2012. január 18. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron
következő üléséről.
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme
Jelen vannak:
Petényi Szilárdné polgármester,
Kiszely Imre alpolgármester,
Dr. Fabó János képviselő,
Hegedűs Roland képviselő,
Pintér László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Miskó Bence körjegyző
Petényi Szilárdné (polgármester)
Köszönti Miskó Bence körjegyzőt, valamint a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendi
pontjaira, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1. A 2012. évi munkaterv megtárgyalása (Ea: Petényi Szilárdné polgármester)
2. A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya
Alapellátások körébe tartozó szolgáltatások szakmai programjának megtárgyalása. (Ea:
Petényi Szilárdné polgármester)
3. Hunya Község 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása (Ea:Petényi Szilárdné
polgármester)
4. Tájékozató az önkormányzat működésében a 2013. évtől bekövetkező változásokról (Ea:
Miskó Bence körjegyző)
5. Hunya Község 2012. évi rendezvénytervének meghatározása, a rendezvényekkel
kapcsolatos feladatok meghatározása (Ea: Petényi Szilárdné polgármester)
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 6. napirendi pontként kerüljön felvételre az Egyebek
napirendi pont. Kéri az elfogadását.
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban
szereplő napirendi pontokat az elhangzott kiegészítéssel együtt
egyhangúlag elfogadja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiszely Imrét, Hunya község alpolgármesterét javasolja. Kéri a
képviselő-testületet a javaslat elfogadására. Jegyzőkönyvvezető Fülöpné Kővári Ágnes.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelölte ki.

1. napirendi pont
A 2012. évi munkaterv megtárgyalása
Petényi Szilárdné (polgármester)
Ismerteti az elkészített előterjesztést. Várja a képviselő-testület javaslatait.
Miskó Bence (körjegyző)
Véleménye szerint fogadja el a képviselő-testület a munkatervet, amennyiben szükséges, év
közben is lehet módosítani. Ismerteti a határozati javaslatokat. Amennyiben nincs más
javaslat éri az „A” verzió elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
1/2012. (I.18.) KT. sz. határozat
A Képviselő - testület a 2012. 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
2. napirendi pont
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya
Alapellátások körébe tartozó szolgáltatások szakmai programjának megtárgyalása.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a három önkormányzat által fenntartott intézmény az alapellátási formáinak
szakmai programjaiban foglalt szolgáltatási tartalom és célkitűzések, a Szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel összhangban kerültek meghatározásra.
Javasolja az előterjesztett anyag elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
2/2012. (I.18.) KT. sz. határozat
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A képviselő - testület jóváhagyja Térségi Szociális Gondozási
Központ Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya Alapellátások
körébe tartozó szolgáltatások szakmai programját az
előterjesztés szerinti formában.
Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
(A Szakmai program a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző
Határidő: folyamatos

3. napirendi pont
Hunya Község 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Petényi Szilárdé (polgármester)
Ismerteti, hogy a 2003. évi CXXIX. törvény 5.§ alapján a költségvetési év elején, lehetőség
szerint április 15. napjáig ajánlatkérő összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az
önkormányzat is az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv nyilvános, 5
évig meg kell őrizni. A közbeszerzési tervben szereplő tételek nem kötelező érvényűek. A
módosítások rögzítése, átvezetése a közbeszerzési tervben kötelező.
Miskó Bence (körjegyző)
Ismerteti a határozati javaslatokat, ha nincs hozzászólás, javasolja az „A” verzió elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
3/2012. (I.18.) KT. sz. határozat
A Képviselő - testület Hunya Község Önkormányzatának 2012.
évi közbeszerzési tervét, az előterjesztés szerint elfogadja.
(A 2012. évi közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 3. számú
mellékletét képezi.)
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző
Határidő: folyamatos
4. napirendi pont
Tájékozató az önkormányzat működésében a 2013. évtől bekövetkező változásokról
Miskó Bence (körjegyző)
Az országgyűlés 2011. decemberében elfogadta és kihirdetésre is került az
önkormányzatokról szóló új törvény, mely a CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól.
Ismertet néhány paragrafust, melyek változnak, vagy amelyekre vonatkozóan Önöktől
kérdések merülhetnek fel.

Oldal: 3 / 14

"2. § (1) A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai
közösségének joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik
az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül.
(2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű
nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.
3. § (1) A helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék
(területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg.
(2) Települési önkormányzatok a községekben, a városokban, járásszékhely városokban,
megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben működnek.
(3) A fővárosi önkormányzat települési és területi önkormányzat.
(4) A választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő
részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.
8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik
szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa
önként vállalt feladat- és hatásköröket.
(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal
más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat
mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek
megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és
hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön
források terhére lehetséges.
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás);
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
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15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás.
(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
14. § A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha
e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.
15. § A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben
meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő
személy feladatellátásba történő bevonását.
17. § (1) A települési és a fővárosi önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más
értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet
létrehozásával is gondoskodhat.
21. § (1) A járásszékhely városi, valamint a városi önkormányzat - törvényben
meghatározottak szerint - olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és
vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai
szabályok előírásainak megfelelően képes biztosítani.
28. § (1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő)
megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás
megszűnésével szűnnek meg.
(2) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás
esetén a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti
szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá.
32. § (1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt
felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és
kötelességei azonosak.
(2) Az önkormányzati képviselő:
a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;
b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság
elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb
harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni;
c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy
kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;
d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános
vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az
önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület
vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a
jegyzőnek - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;
e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;
f) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást.
Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc
napon belül érdemi választ kell adni;
g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén
felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti
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meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult.
A képviselő-testület átalányt is megállapíthat;
h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy
az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv,
valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét
az önkormányzat biztosítja;
i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali
eljárásában részt venni;
j) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által
szervezett képzésen;
k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy
alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.
(3) Az önkormányzati képviselő e minőségére saját szakmai vagy üzleti ügyében nem
hivatkozhat.
35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni
juttatást állapíthat meg.
(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselőtestület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa
előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek
kifizetését a polgármester engedélyezi.
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.
41. § (1) A helyi önkormányzat jogi személy. A képviselő-testületet a polgármester, a
megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester képviseli.
(2) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A
képviselőtestület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a
képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei
önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.
54. § A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket
érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a
közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.
63. § A polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről
okmányt ír alá. Az eskü szövegét az 1. melléklet tartalmazza. A polgármester jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
64. § (1) A polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el.
(2) Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg. A
polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül
egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat egyidejű
módosításával megváltoztathatja.
65. § A képviselő-testület elnöke a polgármester. A polgármester összehívja és vezeti a
képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet.
66. § A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.
71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult,
amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének
összegével.
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(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a
helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének
összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott
illetmény 90%-ának összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében - 20%-a;
b) az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében - 40%-a;
c) az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében - 60%-a;
d) a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében - 70%-a;
e) 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében - 80%-a.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(6) A főpolgármester, a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a
megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
78. § Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is
csak társadalmi megbízatásban tölthető be.
81. § (1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.
(2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.
(4) A polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri
hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez,
bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és
jutalmazásához.
82. § (1) A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt, a jegyző
javaslatára az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezetői megbízásnak minősül,
alkalmazni kell rá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vezetői megbízásra vonatkozó
rendelkezéseit.
(2) Amennyiben hat hónapon belül a polgármester, közös önkormányzati hivatal esetében
az érintett polgármesterek nem nevez(nek) ki jegyzőt, a kormányhivatal vezetője ideiglenes
hatállyal a jegyzői feladatok ellátására a pályázati kiírásnak megfelelő jelöltet, ennek
hiányában a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt vagy
más jegyzőt bíz meg. A jegyzői feladatok ellátására szóló megbízás a jegyző kinevezéséig
tart.
83. § A jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére is
alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel:
a) valamennyi érintett településen ellátja a jegyző feladatait;
b) kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói
jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.
Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések
összlakosságát 100%-nak tekintve - a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok
alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot;
c) a 85. § (4) bekezdésében foglalt esetben - az érintett települések eltérő megállapodásának
hiányában - a jegyzőt a város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.
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84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével,
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy
közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a
képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti.
(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:
a) települési polgármesteri hivatal esetén:
(település neve)-i Polgármesteri Hivatal;
b) közös önkormányzati hivatal esetén:
(székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal;
85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi
önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási
területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer
főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati
hivatalhoz.
(2) A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább
kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.
(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett
települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások
napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. Amennyiben a határidőn belül nem
kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település
nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap
első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölés
esetén is teljesülnie kell az e §-ban meghatározott feltételeknek. A kijelölésről szóló
döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete - jogszabálysértésre
hivatkozással - a törvényszékhez fordulhat.
(4) Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike
város, akkor a város a székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg.
(5) Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal
létszámát az érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák
meg. Megállapodás hiányában a városi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg,
figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra.
(6) A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát
az érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodásban határozzák meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra.
(7) A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési
önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal
létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település
kezdeményezi.
(8) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban
meghatározottak szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka
folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
(9) A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei
megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a
közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő
kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat
alkalmazásával történjen.
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(10) Ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó településeken élő
nemzetiségeknek a népszámlálás során regisztrált aránya településenként és
nemzetiségenként eléri a húsz százalékot, valamint a települések összlakosságszáma
meghaladja az 1500 főt, vagy a közös hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma
legalább öt, akkor ezen települési önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének
azonos tartalmú és minősített többséggel elfogadott döntésével, - amennyiben az érintett
települések történelmi, gazdasági, kulturális hagyományai azt indokolttá teszik - a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása alapján, az általa meghatározottak
szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozása során eltérhetnek a (2) bekezdésben
foglalt előírásoktól.
86. § (1) A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles
a képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.
(2) A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja az érintett
képviselő-testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő
ügyfélfogadást.
106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:
a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából
származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
c) átvett pénzeszközök;
d) külön törvény szerint az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.
111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati
alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési
támogatásokkal kapcsolódik.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből
finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai
ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi
önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik
felelősséggel.
115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
vagy azt meghaladó időszakra szól.
117. § (1) A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott
feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás
rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja.
(2) A feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés a helyi önkormányzat kötelezően
ellátandó feladataihoz jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő
támogatást biztosít.
119. § (1) A helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó
költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság
illetékes szervezetei, kormányzati ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a
Magyar Államkincstár, az ellenőrzési hatóság, az európai uniós támogatások irányító
hatóságai és a közreműködő szervezetek képviselői is ellenőrizhetik.
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(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert
működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző
év december 31-éig hagyja jóvá.
134. § (1) Ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében
legalább harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az
érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak
alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni.
141. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti
bírságot állapíthat meg,
a) ha a jegyző a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidőn belül nem tesz
eleget a jegyzőkönyv megküldési kötelezettségének;
b) ha a polgármester, a jegyző határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal
információkérésre irányuló megkeresésének;
c) ha a törvényszék megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási, határozathozatali,
feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének nem tett eleget és a bíróság által tűzött
határidő eredménytelenül eltelt;
(3) A 2-20. §, a 21. § (1) bekezdés, a 22-26. §, a 27. § (3)-(4) bekezdés, a 41-51. § (3)
bekezdés, az 51. § (5) bekezdés - 62. §, a 65-68. §, a 71. §, a 79-105. §, a 106. § (1)
bekezdés, a 111-131. §, a 143. § (1) bekezdés a), c), d) pontja, a 143. § (3) bekezdés, a 143.
§ (4) bekezdés a)-d), g), h) pontja, a 146. §, a 156. § (2) bekezdés, valamint a 157. § 2013.
január 1-jén lép hatályba.
(2) A polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati hivatalt a 84-86. §
hatálybalépését követő hatvan napon belül kell megalakítani.
Az önkormányzati törvény mellett a 2012. év január havának 10. napján megjelent a Kormány
honlapján a járásokra behatárolására vonatkozó tervezet is, melyet 2012. január hó 20. napjáig
van mód véleményezni.
Ismerteti a békés megyei járásokat a tervezet a következők szerint tartalmazza (vastaggal
jelölve a székhely településeket):
Békés, Bélmegyer,Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény , Murony, Tarhos
Békéscsaba, Csabaszabadi,
Csorvás,
Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós

Doboz,

Gerendás,

Bucsa, Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, Gyomaendrőd,
Körösladány

Kétsoprony,

Kondoros,

Hunya, Kertészsziget,

Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza
Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház,
Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza,
Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka,Végegyháza
Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár,
Tótkomlós
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Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány,
Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány

Kötegyán,

Méhkerék,

Mezőgyán,

Sarkad,

Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Örménykút, Szarvas
Füzesgyarmat, Körösújfalu, Szeghalom, Okány, Vésztő
Ahogy látható a tervezetből 9 járást terveznek a megyében.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy ebben a napirendben nem kell döntést hoznia a képviselőtestületnek, csak tájékoztató jelleggel ismertette a várható változásokat.
(Az önkormányzat működésében a 2013. évtől bekövetkező változásokról szóló tájékoztató a
jegyzőkönyv 4.sz. melléklete.)
5. napirendi pont
Hunya Község 2012. évi rendezvénytervének meghatározása, a rendezvényekkel
kapcsolatos feladatok meghatározása
Misó Bence (körjegyző)
A meghívóban éves rendezvényterv elfogadása szerepel, de javasolja egyenlőre félévig
meghatározni. A korábbi évek tapasztalatokból kiindulva véleménye szerint év elején kell
meghatározni a 2012.-es év első félévi hunyai önkormányzathoz kapcsolódó rendezvényeket,
hogy az időpontok ismeretében konkrét előkészítéseket lehessen tenni.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy március végéig pályázatot lehet benyújtania rendezvényekre. Az idősek
klubja már jelezte, hogy február 28.-án farsangot kívánnak tartani. A március 15. faluszintű
méltó megünneplését ebben az évben is megtartjuk a Művelődési Házban, valamint a
gyermeknap sem maradhat el. A templom búcsú június 23. lesz. Mivel ebben az évben 100
éves lesz a lelkészi hivatal az egyház emléktáblát kíván avatni. Beszélt a plébános úrral és
mondta neki, hogy az önkormányzat is hozzá kíván ehhez járulni.
A körjegyző úrral úgy gondolják, hogy ne Falunapot tartson a település, hanem családi napot.
Nem hívnánk vendégeket, hanem a hunyai lakosoknak főznénk gulyáslevest. Fellépőnek
javasolja Tóth Verát és Leblanc Győzőt. Várja a képviselő-testület javaslatát, hogy mikor
rendezzük meg a családi napot.
Pintér László (képviselő)
Véleménye szerint hívjunk humoristát is.
Miskó Bence (körjegyző)
Az ótemplomi szeretetszolgálat tudomása szerint gulyáságyúval 700 adag gulyáslevest tud
főzni.
Petényi Szilárdné (polgármester)
A múlt évhez hasonlóan író-, olvasó találkozót is fogunk márciusban szervezni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
4/2012. (I.18.) KT. sz. határozat
(1)A Képviselő - testület a 2012. évben Családi napot kíván
rendezni 2012. június 09. napján. A rendezvényen a délelőtti
órákban családi és gyermekprogramokat kíván biztosítani a
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Művelődési Házban illetve annak udvarán és a parkban illetve a
Sportpályán és teret ad a Nyugdíjasklubnak is, hogy a délelőtti
és kora délutáni órákban családi nyílt napot rendezzen a
Klubban. 15 órai kezdettel a Művelődési Házban közös
programot kíván biztosítani a település minden lakosa számára.
A rendezvényen ebédosztást kíván tartani a lakosság számára,
melyben együtt kíván működni a szarvasi Ótemplomi
Evangélikus Egyházzal olyan formában, hogy a főzés költségeit
vállalja biztosítani körülbelül 150.000 Ft értékben.
Fellépőnek javasolja szerepeltetni Tóth Verát és Leblanc
Győzőt. Ennek költéségére 450.000 Ft-ot biztosít tárgyévi
költésvetésében.
(2)Rögzíti, hogy a településen további rendezvények lesznek:
 február 28. Farsang
 március 09. Író-, olvasó találkozó
 március 15.-i ünnepség
(3) Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5 sz. számú mellékletét képezi.)
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont
Egyebek
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmúlt ülésén a képviselő-testület úgy döntött, hogy tulajdonrészt kíván vásárolni a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Kft. –ben. A körjegyző úrral elmentek és
személyes tárgyalást folytattak ennek tárgyában. Ismerteti, hogy Gyomendrőd Város
Önkormányzatának 75 %-os tulajdonrészre van a Kft.ben, ennek a törzstőkének 1 %-át, azaz
187.500 Ft-ot adnak át Hunya Község Önkormányzata részére GYOMAKÖZSZOLG Kft-ből.
Továbbá a képviselő-testületnek biztosítania kell 500.000 Ft működési pénzeszközt az
ajánlatban foglaltak szerint a tevékenység ellátásához a 2012. évi költségvetése terhére.
Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
5/2012. (I.18.) KT. sz. határozat
(1) Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete
áttanulmányozta a GYOMAKÖZSZOLG Kft. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.sz.) 16/2012. sz. települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési feladatok rendszere c.
ajánlatát és kéri Gyomaendrőd Város Önkormányzata 75%-os
tulajdoni hányada 1 %-ának értékesítési lehetőségét Hunya
Község Önkormányzata részére tulajdoni szerkezetben.
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(2)A Gyomendrőd Város tulajdonában lévő törzstőke 1 %-a
187.500 Ft amelyet Hunya Község Önkormányzata elfogad,
valamint a GYOMAKÖZSZOLG Kft. részére 500.000 Ft
működési pénzeszközt az ajánlatban foglaltak szerint a
tevékenység ellátásához a 2012. évi költségvetése terhére.
(3) Az ajánlat alapján a 2012. április 1. napjától az 1. verziót
fogadja el a közszolgáltatás alapjául, melynek alapján a szállítási
díj a szolgáltatást igénybevevőket, még az ártalmatlanítási díj
Hunya Község Önkormányzatát terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza Petényi Szilárdné
polgármestert és Miskó Bence körjegyzőt a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2012. január 30.
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence
körjegyző”
Kiszely Imre (alpolgármester)
Kéri Petényi Szilárdné társadalmi megbízatású polgármester illetményét a minimálbér
másfélszeresében, azaz 139.000 Ft-ban megállapítani visszamenőlegesen 2012. január 1.
napjától.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
6/2012. (I.18.) KT. sz. határozat
(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete
Petényi Szilárdné társadalmi megbízatású polgármester
illetményét 2012. január 1.-től bruttó 139.000 Ft-ban állapítja
meg.
(2)Megbízza az alpolgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiszely Imre alpolgármester
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a helyi polgárőrség a mai napon tartott közgyűlésén Lapatinszki Imre
lemondott az vezetésről. Továbbra is elnökségei tag maradt. A közgyűlés Várkonyi
Zsigmondnét választották meg elnöknek. Jelenleg 51 fő tagból áll, melyből 15-16 fő végez
rendszeres szolgálatot. Minden évben támogatjuk a polgárőrség munkáját, javasol ebben az
évben 30.000 Ft értékű támogatást megítélni, oly módon, hogy az összegből láthatósági
mellényt vásárolnak, amit a lakosoknak osztanak szét. Kéri elfogadni.
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
7/2012. (I.18.) KT. sz. határozat
(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 2012. évi költségvetésében 30.000 Ft támogatást
biztosít a helyi polgárőrségnek oly módon, hogy a támogatásból
láthatósági mellényeket vásárolnak, melyet a lakosság körében
szétosztanak
(2)Megbízza a polgármestert és az egyesület elnökét a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Várkonyi Zsigmondé polgárőr elnök
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a tegnapi napon megkereste Hohner Józsefné, aki elmondta, hogy édesanyja
Nagy Györgyné január 16.-án elhunyt, akinek az eltemetéséről gondoskodni nem tud.
Valószínűleg kérni fogja
valamilyen formában a képviselő-testület segítéségét az
eltemettetésben.
Több napirendi pont és hozzászólás hiányában az ülést bezárja. Mindenkinek megköszöni a
megjelenést.

Kmf.

………………………………….
Petényi Szilárdné polgármester

…………………………………..
Miskó Bence körjegyző

…………………………………………
Kiszely Imre alpolgármester jkv.hitelesítő
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