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Készült 2011. június
következő üléséről.

20.

napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron

Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme
Jelen vannak:
Petényi Szilárdné polgármester,
Kiszely Imre alpolgármester,
Hegedűs Roland képviselő.
Dr. Fabó János képviselő,
Pintér László képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Miskó Bence körjegyző
Petényi Szilárdné (polgármester)
Köszönti Miskó Bence körjegyzőt valamint képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy mindenki
jelen van, az ülés határozatképes. Ismerteti, hogy a június 15. napjára összehívott képviselőtestületi ülés határozatképtelenség miatt a mai napra változatlan napirendi pontokkal elnapolásra
került, így nem készültek új előterjesztések. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyek a
következők:
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató a Körös-szögi Kistérség Kistérségi Irodájának munkájáról.
Előadó: Dr. Skorka András irodavezető
2.) A Térségi Humánsegítő Szolgálat tájékoztatója a Hunyán végzett tevékenységéről.
Előadó: Czikkely Erika igazgató
3.) Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Hunya tárgyában a
2010. év vonatkozásában.
Előadó: Miskó Bence körjegyző
4.) Tájékoztató a Térségi Regionális Hulladékkezelő Kft. tevékenységéről. A Kft.-vel kapcsolatos
szükséges döntések meghozatala.
Előadó: Berkes Zsuzsanna igazgató
5.) A Napközi Otthonos Konyha működésének áttekintése.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
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6.) A Hunyai Hulladékkezelési Tervről szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
Előadó: Miskó Bence körjegyző
7.) Egyéb ügyek, bejelentések.
Kéri a képviselő-testületet a napirendi pontok elfogadására.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban
szereplő napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértett.
Petényi Szilárdné(polgármester)
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kiszely Imre alpolgármestert. 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
Tájékoztató a Körös-szögi Kistérség Kistérségi Irodájának munkájáról
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a Kistérségi Iroda vezetője a június 15-ére összehívott képviselő-testületi ülésen
gazdasági munkatársával jelen volt. Szóban kívánta volna előterjeszteni a napirendi pontot. Az ülést a
képviselő-testület határozatképtelenség miatt a mai napra elnapoltuk. Mivel a mai napon nem tud
jelen lenni, így javasolja kérdések formájában felkérni Dr. Skorka András irodavezetőt írásos
tájékoztató megtételére. A következő testületi ülésen visszatérünk rá.
Miskó Bence (körjegyző)
Véleménye szerint kérjünk írásos tájékoztatást arról, hogy a társult önkormányzatok hogyan
teljesítették a költségfelosztás szerinti hozzájárulásukat. Hunya mindig határidőre teljesítette
azokat. Ismerteti a határozati javaslatát.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Ismerteti, hogy jelenleg is folyik a belső ellenőrzés a 2010. II. félévi gazdálkodást és a szabályzatokat
ellenőrzik. Hunya 16 napban határozta meg az ellenőrzés időtartamát. Külön kérése volt, hogy
helyben végzete a belső ellenőr a feladatát, valamint az általa elvégzett munkáért vállalja a
felelősséget.
Kéri az előterjesztés elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
55/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat
(1)A képviselő - testület írásbeli tájékoztatást kér a Körös - szögi
Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Irodától a következő
tárgykörökben:
- Az önkormányzatok hogyan teljesítették a kistérség felé a
befizetéseiket. Van-e 2011. május 30. napjával lezárt tartozása
valamelyik önkormányzatnak és ha igen akkor ez milyen összegű.
- A kistérségi irodánál főállásban és megbízással alkalmazott
személyekről lista (a személyes adatokra vonatkozó szabályok
figyelembevételével) a személy által ellátott feladatokról és a
képesítéséről.
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(2)Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő - testület döntéséről a
Kistérségi Iroda irodavezetőjét értesítse.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

2.) napirendi pont
A Térségi Humánsegítő Szolgálat tájékoztatója a Hunyán végzett tevékenységéről
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy Czikkely Erika is jelen volt a múlt heti ülésen. Elküldte írásos beszámolóját.
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy összességében a Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat ellátásával meg vagyunk
elégedve. Véleménye szerint magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtanak mint a szarvasiak.
Felkészültebbek, lelkiismeretesen végzik munkájukat. A következő napirendi pont is ehhez
kapcsolódik.
A 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló
beszámolójában is leírta, hogy Hunya vonatkozásában a beköltöző családoknál vannak problémák.
Védelembe vett gyermek a tavalyi évben csak egy volt, de az idei évben a család együttműködésére
való tekintettel megszüntettük. Komoly probléma a hunyai családokkal, gyermekekkel szerencsére
nincsen.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Havi rendszerességgel jönnek ki tájékoztatót tartani és segítséget nyújtani a segélyezetteknek, akik
ezt igénybe is veszik. Az intézményvezető tájékoztatta arról, hogy feladatbővítést terveznek, indítani
akarnak gyermekeknek felzárkóztató foglalkozást 5 éves korig. A képviselő-testület támogatását kéri
ebben.
Miskó Bence (körjegyző)
Gyermekenként éves szinten 60 eFt költségbe kerül, amire át tudnak csoportosítani összeget. Ha
nem lenne elég rá a normatíva , megoldjuk a felzárkóztatás finanszírozást.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri az előterjesztés elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel együtt.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete
határozatot hozza:

5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi

56/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat
A képviselő - testület elfogadja a Térségi Humánsegítő Szolgálat
2010. évi beszámolóját Hunya településről.
(A beszámoló a jegyzőkönyv 1.sz. mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal
Felelős: Czikkely Erika intézményvezető
A Térségi Humánsegítő Szolgálat (5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.sz.)
előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2010. évi beszámoló

3.) napirendi pont
Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Hunya tárgyában a
2010. év vonatkozásában
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Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján elkészítette a 2010. évi átfogó éves értékelést a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. Tájékoztatójából kiemeli a demográfiai
mutatókat. Ismerteti a korcsoportos megoszlást. Kitér a pénzbeli és természetbeni ellátások, a
gyermekvédelmi kedvezmény, a gyermekétkeztetés és a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokra. Úgy látja, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat a védőnővel összehangolva jól ellátja a
gondozási feladatokat. A jövedelmi viszonyokat nézve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők családok száma növekedést mutat. Évente két alkalommal jelent pénzbeli kifizetést,
valamint a kedvezmény ingyenes étkezésre és tankönyvtámogatásra ad jogosultságot. Javasolja az
átfogó értékelés elfogadását, melyet meg kell küldenünk a Szociális és Gyámhivatalnak.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri az előterjesztés elfogadását a határozati javaslat szerint.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete
határozatot hozza:

5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi

57/2011.(VI.20. KT.sz. határozat
(1)A képviselő - testület elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Hunya tárgyában a 2010. év
vonatkozásában készült beszámolót.
(2)Megbízza a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.
(A beszámoló a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
A 2010. évi Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Hunya
tekintetében c. napirendi pont előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4.) napirendi pont
Tájékoztató a Térségi Regionális Hulladékkezelő Kft. tevékenységéről. A Kft.-vel kapcsolatos
szükséges döntések meghozatala

Miskó Bence (körjegyző)
A Kft. részletesen leírta beszámolójában a tevékenységét. Erről tulajdonképpen már döntött a
képviselő-testület, amikor elfogadta mérlegbeszámolót, és döntött arról, hogy nem kérjük ki az
eredményt, hanem fejlesztésre benn hagyjuk. Az ülésen nem tudnak részt venni, de amennyiben a
képviselő-testületnek kérdése van hozzájuk, továbbítani fogjuk. Az üzemeltetési szerződés
módosítására azért van szükség, mert az üzemeltető köteles bérleti díj arányos részét a
tulajdonosok részére megfizetni. 2010. évre 20 MFt+ áfa az éves bérleti díj. Minden év június 30. ill.
december 15. napjáig köteles számla ellenében átutalni a gesztori megállapodás szerint
meghatározott arányban.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri a beszámoló és az üzemeltetési szerződés 1.sz. módosítására készült előterjesztés elfogadását.
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
58/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat
A képviselő - testület elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft
(5500 Gyomaendrőd, Tanya 104.) beszámolóját az előterjesztett
formában.
(A beszámoló a jegyzőkönyv 3.sz. mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal
Felelős: Berkes Zsuzsanna ügyvezető
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
59/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat
(1)A képviselő - testület elfogadja a tulajdonos önkormányzatok és a
Regionális Hulladékkezelő Kft (5500 Gyomaendrőd, Tanya 104.)
között megkötött üzemeltetési szerződés 1. számú módosítását az
előterjesztett formában.
(2)Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
(Az üzemeltetési szerződés módosítása a jegyzőkönyv 4. számú
melléklete.)
Határidő: folyamatos
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
A Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya, külterület 104.sz.) előterjesztései a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.

5.) napirendi pont
A Napközi Otthonos Konyha működésének áttekintése
Miskó Bence (körjegyző)
Ismerteti, hogy az élelmezésvezető elkészítette a konyhai étkeztetés 2011. I. negyedévi alakulásáról
szóló kimutatást mely a jegyzőkönyv melléklete. Az I. negyedévi átlag szerint a napi 55 adag/nap lett.
Ez elég kevés egy 100 fős kapacitású konyhára. Az optimális üzemelés 80 adag/nap körüli lenne. Volt
olyan nap, amikor ez lecsökkent 39 főre. Jelenleg 2 fő 6 órás és 1 fő 8 órás alkalmazottal működik a
konyha.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Előírás szerint 90 főre kellene 1 szakács. Veszteség mellett is akarjuk üzemeltetni tovább. Valamilyen
formában racionalizálni kell. A kinevezett élelmezésvezető napi 6 órában látja el a feladatot.
Kmellár Ildikónak június végén lejár a határozott idejű közalkalmazotti kinevezése. A javaslata az
lenne, hogy 2 fő 8 órás dolgozóval lássuk el a feladatot. Nyilván Tímárné Pintér Aranka
élelmezésvezetőt tennénk vissza 8 órásra, aki besegítene a főzésbe, és Hunya Béláné szakács is
maradna 8 órában. Az élelmezésvezető ezt tudomásul vette. Véleménye szerint ketten el tudják látni
a napi feladatot.
Miksó Bence (körjegyző)
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója már jelezte, hogy szeptember 1-től
csak ebédet fognak a hunyai gyermekeknek vásárolni.
Miskó Bence (körjegyző)
Ha a környékbeli éttermek áraihoz viszonyítunk, Hunyán drága az étkeztetés. Ha hozatnánk az ebédet
valahonnan, akkor is kellene egy ember, aki kiosztja.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kmellár Ildikó határozott idejű munkaszerződéssel lett felvéve, pont azért, mert nem tudtuk, hogy mi
lesz a konyhával. Ettől függetlenül orvosi vizsgálaton volt, amennyiben helyettesíteni kell betegség
esetén illetve szabadságok kiadásának idejére. Várja a képviselő-testület véleményét.
Pintér László (képviselő)
Évente visszatérünk a konyha működésére. Véleménye szerint egy év múlva újra tárgyaljuk, hogyan
tudnánk 1 emberrel megoldani.
Petényi Szilárdné (polgármester)
1 emberrel csak tálaló konyhaként oldható meg, aki kiadja a tízórait, uzsonnát, kiosztja az ebédet és
elmosogat. Javasolja most ebben a formában elfogadni az előterjesztést.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
60/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat
(1)A képviselő - testület megismerte a Napköziotthonos Konyha 2011.
évi első negyedévi étkezési igénybevételi adatait.
Megállapította, hogy a negyedéves átlag messze a szükséges alatt
van.
Ennek ellenére kinyilvánítja a szándékát, hogy elkötelezett a konyha
működése mellett, ezért úgy dönt, hogy a szakfeladaton a dolgozói
létszámot 2011. július 1. napjától 2 fő 8 órás dolgozóban határozza
meg.
(2)Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

6.) napirendi pont
A Hunyai Hulladékkezelési Tervről szóló rendelet módosításának megtárgyalása
Miskó Bence(körjegyző)
Elmondja , hogy a napirendi pont előterjesztését mindenki megkapta. A korábban elkészített
Hulladékgazdálkodási Tervünk lejárt.
Ismerteti, hogy a Békés Megyei Környezet- és
Természetvédelmi Kft. elkészítette az új tervet, amit beküldünk a Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek véleményezésre. Első körben nem fogadta el, mert
kevesellte a településről beszállított folyékony hulladék mennyiségét. Ezek után a terv átdolgozásra
került. Az önkormányzat olyan intézkedéseket tett, hogy a lakosságot belekényszerítse abba, hogy
végezzenek szippantást. Ismerteti a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőlég vonatkozó határozatát. A Felügyelőség ezek után elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek rendelet megalkotására. Ismerteti. Ezzel a képviselő-testület eleget tesz a rendelet
alkotási kötelezettségének.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a nem működő szilárdhulladék lerakónkat pályázat útján kívánjuk rekultiválni, ami
2003. óta húzódik. Talán 2013. december 31-ig megvalósul.
Várja a képviselő-testület kérdéseit a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri
a települési hulladékgazdálkodási rendelet módosításának elfogadását.
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(VI.21.)
önkormányzati rendelete a 4/2005.(II.17.) a települési hulladékgazdálkodási tervről
szóló rendeletének módosításáról
A 7/2011.(VI.21.) KT.sz. rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7.) napirendi pont
Egyéb ügyek, bejelentések
Petényi Szilárdné (polgármester)
Ismerteti, hogy Szarvas Város képviselő-testülete 1999-ben 8 település részvételével létrehozta a
Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. A május 19-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta a Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Most Szarvas Város
Önkormányzata hajlandó lenne megvásárolni 7 önkormányzat tulajdonában álló Kft. üzletrészét.
Szarvas Város 83 % tulajdoni hányaddal rendelkezik. Kardos, Hunya, és Örménykút összesen 2,02 %
törzstőkével rendelkezik. Egyedül Békésszentandrás nem akarja eladni. A Kft. 5 MFt
hitelállománnyal rendelkezik, amit Szarvas Város előlegezett meg. Várják a képviselő-testületek
döntését az eladási szándékról. Véleménye szerint még ne döntsünk az eladásról, mivel nincs
pontos információnk a többi önkormányzat szándékáról az üzletrész eladásával kapcsolatban.
Várja a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület a javaslattal egyetért.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
61/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat
(1)A képviselő - testület a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft .kapcsán Szarvas Város Önkormányzatának
az önkormányzat tulajdonrészére vonatkozó vásárlási szándéka
kapcsán nem kíván jelenleg dönteni, mivel nincsen információja a
többi tulajdonos önkormányzatnak a kft jövőjével kapcsolatos
szándékáról illetve az üzletrész értékéről.
(2)Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: polgármester
Szarvas Város Önkormányzatának I.6794/3/2011. sz. megkeresése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással kapcsolatban
több döntést is meg kell hoznunk. Pusztaföldvár és Nagymágocs települések kérték a felvételüket.
Csatlakozni kívánnak az Aradi projekthez. Mi korábban már döntöttünk Nagymágocs csatlakozásáról.
Ez magával hozza a Társulási Megállapodás módosítását. Ismerteti a kapcsolódó előterjesztéseket. A
együttműködési megállapodás elfogadására az Aradi víz vízátvezetésére vonatkozó pályázat
Oldal: 7 / 10

benyújtásához van szükség. Véleménye szerint fogadjuk el a csatlakozást, valamint a társulási
megállapodás 1.sz. módosítását és az együttműködési megállapodást.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal - minősítet többséggel - az
alábbi határozatot hozza:
62/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat
A képviselő - testület támogatja Pusztaföldvár Község felvételét az
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
63/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat

(1)A képviselő - testület elfogadja az Orosháza és Térsége
Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának 1. számú módosítását.
(2)Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
(A Társulási Megállapodás módosítása a jegyzőkönyv 5. számú
mellékletét képezi.)
Határidő: folyamatos
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
64/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat

(1)A képviselő - testület elfogadja az együttműködési megállapodás
tervezetét, mely a Dél - alföldi Regionális Ivóvízminőség - javító
Program Békés megyei, aradi vízbázisra épülő megvalósítására
készült.
(2)Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással kapcsolatos előterjesztések a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Miskó Bence (körjegyző)
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Ismerteti
a Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására készített
előterjesztését. Azért látja szükségesnek a módosítást, mivel időközben változott a törvényességi
felügyeleti szerv megnevezése. Módosítani kívánja a körjegyzőség napi munkaidejéről, a munkaközi
szünetekről, az ügyfélfogadási időről, valamint a pénztárak nyitvatartási idejéről rendelkező
részeket. Az 1.sz mellékletben kerül meghatározásra a képzettségi pótlékra jogosító munkakörök
meghatározása. Csak a pénzügyi és adóügyi munkakörben adható képzettségi pótlék. Melynek
mértéke az illetményalap 40 %-a. Elmondja, hogy Örménykút Község Önkormányzatának képviselőtestülete a június 16-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. Kéri a hunyai képviselő-testületet is a
módosítás elfogadására.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Javasolja az előterjesztés elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
65/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat
A képviselő - testület elfogadja az Örménykút és Hunya Községek
Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.
(Az szmsz módosítása a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal
Felelős: Miskó Bence körjegyző
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, még a Békési Kistérségi Társulás tagja voltunk, amikor megállapodás keretében beindult a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ezt a feladatot Hunyán a 2 gondozó látta el havi nettó 4 eFtért. Összesen 3 idős embernél működött a jelzőrendszer. Gellai Dezsőné hosszabb ideje táppénzen
van. Azóta Fagyas Gézáné egyedül látja el a feladatot, aki közölte, hogy nem vállalja tovább.
Véleménye szerint adjuk a Gondozási Központ vezetőjének írásba, hogy gondoskodjon a feladat
megoldásáról. Ismerteti a határozati javaslatot.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
66/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat
(1)A képviselő-testület nem tetszését fejezi ki annak irányában, hogy
a Térségi Szociális és Gondozási Központ (Gyomaendrőd, Mirhóháti út
1-5.sz.) Hunyán foglalkoztatott dolgozói
nem vállalják a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hunyai
működésében a
közreműködést.
(2)A képviselő-testület, mint a Térségi Szociális és Gondozási Központ
fenntartója kezdeményezi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézmény útján történő ellátását a Hunyán foglalkoztatott 4
intézményi dolgozó bevonásával és megbízza az intézmény vezetőjét
a feladat ellátásának megszervezésére, koordinálására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mraucsikné
Petényi Szilárdné (polgármester)
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Ismerteti a hunyai SZMK kérelmét a gyermekek nyári úszásoktatásának támogatására. Elmondja,
hogy minden évben gondoskodni szoktuk a gyermekek beszállításáról az iskolabusszal. Javasolja az
elhangzottak szerint elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
67/2011.(VI.20.) KT.sz. határozat
(1)A képviselő - testület támogatni kívánja a hunyai alsó tagozatos
gyermekeket azzal, hogy részt tudnak venni úszótanfolyamon ezért
részükre biztosítja az iskolabuszt a Hunyáról Gyomára történő
bejáráshoz a tanfolyam két hetes időtartamára.
Ennek költségét a 2010. évi pénzmaradvány terhére vállalja
biztosítani.
(2)Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
A hunyai SZMK kérelme a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Petényi Szilárdné(polgármester)
Több napirendi pont és hozzászólás hiányában az ülést bezárja.

kmf.

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

……………………………………………….
Miskó Bence körjegyző

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