Hunya Község
Képviselő-testülete
Hunya
16/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült 2011. augusztus 31. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli következő üléséről.
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme
Jelen vannak:
Petényi Szilárdné polgármester,
Kiszely Imre alpolgármester,
Dr. Fabó János képviselő,
Pintér László képviselő,
Hegedűs Roland képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Miskó Bence körjegyző
Petényi Szilárdné (polgármester)
Köszönti Miskó Bence körjegyzőt Lukács Lászlót, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
igazgatóját Kondorné Tímár Erzsébet igazgató helyettest, a képviselő-testület tagjait, Szopkó
Rudolfné és Szujó Edina gazdasági ügyintézőket, valamint a megjelent hunyai
pedagógusokat. Megállapítja, hogy mindenki jelen van, az ülés határozatképes. Tájékoztatja
a képviselő-testületet, hogy egy szociális tárgyú kérelem tárgyalására az 1990. évi LXV. Tv.
(ÖTV) 12.§.(4) bek. a) pontja értelmében zárt ülést fogunk tartani. Javaslatot tesz az ülés
napirendi pontjaira, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztatás a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda működésével
kapcsolatban. A 2011/2012-es tanév beindulásának alakulása.
Előadó: Lukács László igazgató
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
3.) Az önkormányzat 2011. évi első félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
4.) Beszámoló a helyi adókról Hunya községben
Előadó: Kozsuch Magdolna adóügyi ügyintéző
5.) Beszámoló a szociális igazgatás helyzetéről Hunya községben
Előadó: Szurovecz Lászlóné szociális ügyintéző
6.) A 016/13 és a 016/7 területre beérkezett pályázatok elbírálása.
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Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
7.) Közművelődési és sport feladatok áttekintése.
Előadó:Petényi Szilárdné polgármester
8.) Polgármesteri tájékoztató a Körös-szögi Kistérségben folytatott munkáról.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
9.) Egyebek
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
Tájékoztatás a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda működésével
kapcsolatban. A 2011/2012-es tanév beindulásának alakulása.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Felkéri Lukács Lászó igazgatót a napirendi pont ismertetésére.
Lukács László( Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója,
továbbiakban:igazgató)
Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy megtartották az ünnepélyes tanévnyitót.
Tájékoztatóját az óvodai és iskolai gyermek és pedagógus létszámok ismertetésével kezdi.
Elmondja, augusztus utolsó hetében megkezdték az új tanév előkészítését. Az étkeztetés
tárgyi feltételei jók. A kollégák jelzései alapján igyekeztek mindenben eleget tenni az
előírásoknak. Az oktatás világos szobákban történik. A gyermekek egészséges fejlődése
érdekében az étkezést kiegészítettük gyümölcsökkel. A feltételeket az intézmény biztosítja.
Rendszeres kapcsolatot tartanak a védőnővel, aki a szűréseket elvégzi. Az elmúlt tanévben
heti két alkalommal hittan oktatást tartottak, közösen megemlékeztek a vallási ünnepek
jelentőségéről. Fontos szempont volt a gyermekek szókincsének növelése, vizuális nevelése.
Ünnepségek keretében megemlékeztek az évfordulókról. Színházlátogatást szerveztek.
Márciusban versmondó versenyt szerveztek, amin a hunyai gyermekek is kiemelkedő
eredményt értek el. Úszótanfolyamot szerveztek, valamint a Karitász tábor keretében nyári
elfoglaltságot szerveztek a gyermekeknek, ahol a hunyai kollégák is aktívan részt vettek.
Ismerteti a gyermekek tanulmányi versenyeken elért eredményeit. Amennyiben bármilyen
kérdés van, megpróbál válaszolni rá.
Miskó Bence (körjegyző)
Kérdezi, milyen csoportfelosztást tervez szeptembertől Hunyán az alsó tagozatban?
Lukács László (igazgató)
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1-3 és 2-4 osztályokat, ez összesen 8 fő gyermek.
Vaszkóné Hunya Mónika (pedagógus)
Az 1-3 osztályban 3, a 2-4 osztályban 5 fős lesz a létszám.
Mészáros Vendelné (óvónő)
Jelezte az igazgató úr felé, hogy a tornaterem egy régi épületben van, hiába szellőztetik a
levegője dohos, nem alkalmas a gyermekek testnevelés foglalkozására. Nyilván amíg csak
lehet a szabadban tornáznak.
Miskó Bence (körjegyző)
Jó lett volna ha érkezik hamarabb jelzés, akkor kifestettük volna a termet.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Tudomása szerint 12 tanuló átjelentkezett a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskolába. Kérdezi, hogy mi ennek az oka?
Lukács László (igazgató)
Elmondja, hogy két szülő kereste meg olyan kéréssel, hogy alsós gyermekét szeretné
behozni az intézménybe. Mivel Hunyán helyben is biztosítják az oktatás, nem tudta fogadni a
gyermekeket. A szülők nem indokolták meg a döntésüket. Az oktatást mindkét helyen
igyekeznek minél magasabb szinten folytatni, nyilván a rendelkezésre álló keretek között. Az
alapnormatíva sajnos elmegy a bérjellegű kifizetésekre. A kiegészítő normatíva 2006. év óta
nem emelkedett. Az elmúlt évben 1,5 MFt volt. Fogadó órán bármikor nagyon szívesen a
szülők rendelkezésére áll.
Vaszkóné Hunya Mónika (pedagógus)
Köszönettel tartoznak az Önkormányzatnak és a Katolikus Iskolának, hogy ilyen alacsony
gyermeklétszám mellett is arra törekszenek, hogy fenntartsák immár 4. éve az alsó tagozatot
Hunyán. Nyilván nem jut annyi pénz fejlesztésekre. Annak idején úgy indult az
együttműködés, hogy az alsósokat itt kell tartani a településen, nem szállhatnak fel az
iskolabuszra. Sajnos a szülők nem a pedagógusokhoz, és a fenntartóhoz fordulnak, ha
probléma van. Hozzájuk sajnos utoljára jutnak el a hírek.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Hiányolta az igazgató úr tanévkezdés előtti iskolalátogatását. Véleménye szerin, tanévkezdés
előtt végig kellett volna járni a tantermeket. Ami hiányzik, tanévkezdés előtt még pótolni
lehetett volna. Az óvodai udvari játékok lefestését az önkormányzat megoldja.
Kiszely Imre (alpolgármester)
Ha fenntartó engedélyezi, véleménye szerint át kell venni az alsós gyermekeket, hiszen egy
intézményről van szó. Én a következő tanévben biztosan nem ide íratom be 1. osztályos
gyermekemet. Összesen a 4 évfolyamon 4 gyermek marad. Nem alakulhat ki közösség.
Lukács László (igazgató)
A fenntartó semmilyen hivatalos úton nem értesítette erről.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Mi nem akarjuk, hogy elmenjenek a gyerekek, de nem is tilthatjuk meg, hogy a szülő elvigye
bármely más iskolába!
Miskó Bence (körjegyző)
Két szülő fordult beadvánnyal hozzánk a nyár folyamán, hogy alsós gyermekét be szeretné
járatni Gyomaendrődre. A szőlők és az igazgató úr írásban tájékoztatva lett arról, hogy az
önkormányzat nem illetékes ebben dönteni, forduljanak az intézmény igazgatóhoz a
kérésükkel. Amennyiben Ő engedélyezte, utána forduljon a képviselő-testület felé kéréssel a
buszra történő felszállás engedélyezésére a beszállítás végett.
Pintér László (képviselő)
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Vitatkozhatunk rajta, de a tényen nem változtat, hogy most 12 hunyai gyermek ment el a
katolikus iskolából. Mozgás nyilván mindenhol van, de a hunyai iskolásoknál ez nagy
létszám. Kíváncsi, mi az oka ennek?
Lukács László (igazgató)
Amelyik szülő megkereste egyik sem tudott okot felsorolni. Ő nem tudja átvenni a gyereket,
ha egyszer helyben is biztosított az alsó tagozatos oktatás.
Petényi Szilárdné(polgármester)
Mivel megállapodásunk van a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolával isGyomandrőd-Csárdszállás-Hunya közösen fenntart egy iskolát- nem tehetjük meg, hogy
nem engedjük felszállni a gyerekeket az iskolabuszra, ha ebbe az iskolába akar járni. Nem
kötelezheti a gyereket, hogy melyik iskolába járjon. Azért tartun fenn egy másik iskolát,
hogy legyen a szülőnek választási joga. Ha megtiltjuk, hogy felszálljon a buszra, akkor a
szülő el fogja vinni Kondorosra a gyerekét. Annak idején ha nem tartottunk volna fenn állami
iskolát, saját költségvetésünkből vissza kellett volna fizetni a normatívát.
Vaszkóné Hunya Mónika (pedagógus)
Nyílván ennek is vannak hátrányai, de kis létszámnál több idő jut egy gyerekre még
összevontan is.
Kondorné Tímár Erzsébet (igazgató helyettes)
Nincs tudomásuk róla, hogy ennyi gyermek menne el. Egy gyermek távozását igazolták
vissza a Kondorosi Petőfi István Általános Iskolából, valamint 3 felső tagozatos gyerek megy
át a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolába. Ebből 2 sajnos megbukott, nyilván a szülők úgy
gondolták, hogy ott könnyebb lesz a pótvizsga. Egy alsós pedig testvérestől ment át. Hozzájuk
pedig a Kiss Bálint iskolából jöttek át. Elmondja, hogy a tavalyi tanévben minden hunyai
kolléganőnél volt óralátogatáson, 100 %-osan végzik a munkájukat.
Lukács László (igazgató)
A gyermeket semmilyen hátrány nem érheti abból, ha a szülő elmondja, mi volt a probléma.
Fájó szívvel mondja, de szeretnék, ha a gyerekek jobban járnának templomba.
Kiszely Imre (alpolgármester)
Mit tud csinálni egy elsős kisgyerek egymagában? Mi lesz jövőre, amikor már csak 1 -2
gyerek marad?
Vaszkóné Hunya Mónika (pedagógus)
Azok a szülők, akik itt tartották a gyerekeiket, azt mondják, még akkor is jobb, ha kis
létszámban összevontan tanulnak a gyerekek, mert helyben vannak.
Szmoláné Kiszely Olga (pedagógus)
A mi plusz munkáinkat valószínűleg az önkormányzat nem is tudja, csak a fenntartó tudja.
Lukács László (igazgató)
Azt látja, hogy a hunyai pedagógusok maximálisan igyekeznek mindent megtenni. Úgy
gondolja már ez a 2011/2012-es tanév is ajándék a fenntartótól.
Miskó Bence (körjegyző)
Ismerteti a határozati javaslatokat.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Javasolja az elhangzott tájékoztató „A” verzió szerinti határozati javaslat szerint elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
82/2011.(VIII.31.) sz. KT határozat
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A képviselő - testület a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Óvoda igazgatójának tájékoztatóját az intézmény helyzetéről és a
2011/2012-es tanév beindulásának alakulásáról elfogadja.
(A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatójának
tájékoztatója a jegyzőkönyv az 1.sz. melléklete.)
Határidő: azonnal
Felelős: Lukács László igazgató
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatójának tájékoztatója az Általános Iskola és
Óvoda működésével, valamint a 2011/2012-es tanév beindulásával kapcsolatban
a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2.)
napirendi pont
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, az előterjesztést mindenki megkapta. Felkéri Szopkó Rudolfnét az előirányzat
módosítás előterjesztésére.
Szopkó Rudolfné (gazdasági ügyintéző)
Elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítására augusztus 23.-án kiadott anyag
javításra szorul. A 2011. évi módosított előirányzat tévesen szerepel. A valós módosított
előirányzat 117.558 eFt. A rendeletmódosításban 142.476 eFt szerepel. A kettő közötti
különbözet a pénzmaradvány téves feladásból keletkezik. Az önkormányzat 2010. évi
pénzmaradványa 34.186 eFt, míg az előterjesztésben 59.104 eFt szerepel. Az eredeti
költségvetésben 24.918 eFt szerepel, ezért csak 9.268 eFt-ot kellet volna módosításként
feladni, ezzel szemben 34.186 eFT került feladásra. Mivel a féléves beszámoló a helytelen
összeggel került az Államkincstár felé elküldésre, ezért a mostani rendeletében 142.476 eFt-ot
kell a képviselő-testületnek elfogadni, azzal a megjegyzéssel, hogy a következő testületi
ülésen egy újabb előirányzat módosítással a tényleges előirányzat kerüljön elfogadásra.
Ismerteti a helyes összegeket, amelyre az új előterjesztést elkészítették.
Miskó Bence (körjegyző)
Mivel ma reggel került újraszámolásra, ezért készült a feljegyzés, hogy milyen hibalistákat
tartalmaz ez a beszámoló. mivel a féléves pénzügyi beszámolóban ez van, a rendeletet most el
kell fogadni, utána egy módosító rendeletet kell alkotni a következő képviselő-testületi ülésre,
amiben visszavezetjük ezt a téves feladást. Javasolja elfogadni az eredeti előterjesztést a
kiadott hibalistával együtt és megbízza a pénzügyi csoport tagjait, hogy a következő ülésre
készítse elő a rendelet tervezetet.
Szopkó Rudolfné (gazdasági ügyintéző)
Elmondja, hogy nem szerepel még a beszámolóban a közfoglalkoztatottak támogatására
kapott 338 eFt technikai elírást történ, a helyes összeg: 964 eFt. Az előirányzat módosításnál
nem szerepel de a féléves beszámolóban benn van, az a 300 eFt, amit a Hunya Fejlődéséért
Közhasznú Egyesülettől kaptunk útépítésre, valamint egy 15 eFt-os tétel lakossági
befizetésből.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri a költségvetési rendelet I.sz. módosítását az elhangzottak figyelembe vételével elfogadni.
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
„Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 08.) sz. rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 16. §.(1) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 65. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja.
1.§
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 08.) ör. Rendelet (a
továbbiakban R) 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő testület Hunya Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésében
A költségvetési kiadás tervezett összege

142 476 eFt

A költségvetési bevétel tervezett összege

142 476 eFt

2.§
Az 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

Működési kiadások előirányzata összesen

92 479 eFt

Ebből:
Személyi jellegű kiadások

17 915 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok

5152 eFt

Dologi jellegű kiadások

43 751 eFt

3.§
A 10.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat tartaléka összesen 29 167 eFt.
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4.§
Az R 1, 2, 6,sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2, 4, 5 sz. melléklete lép.

5.§
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Hunya, 2011. augusztus 23.
Petényi Szilárdné
polgármester

Miskó Bence
körjegyző”

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
83/2011.(VIII.31.) sz. KT határozat
A képviselő - testület utasítja a "gazdálkodási team" vezetőjét, hogy a
költségvetési rendelet módosításának előkészítése és a félévi beszámoló
Magyar Államkincstárhoz történő beküldése után észlelt hibák
kijavításra rendelet - tervezetet készítsen olyan módon, hogy azt a
polgármester 2011. szeptember 15. napjáig a képviselő - testület elé
terjeszthesse.
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: Szopkó Rudolfné "gazdálkodási team" vezető
A 9/2011.(IX.01.) KT. rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3.)
napirendi pont
Az önkormányzat 2011. évi első félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Lényegében a 2.) és 3.) napirendi pontot összevontan tárgyaltuk. Javasolja a 2011. első
félévi beszámoló elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat Képviselőtestületének
84/2011.(VIII.31.) sz. határozata
Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló
tájékoztató, beszámoló elfogadásáról
Hunya Község Önkormányzata helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi
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gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint
hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az
önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi
önkormányzat 1/2011. (II. 08.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend
szerint - tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési
előirányzatainak első féléves alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak első féléves
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Eredeti
Módosított 2011. féléves Teljesítés
előirányzat előirányzat teljesítés
alakulása
Kiadások főösszege
99 905
142 476
46 176
32,4 %
Bevételek főösszege
99 905
142 476
79 092
55,5 %
3. Az önkormányzat 2011. félévi költségvetési bevételei:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban, valamint működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban tartalmazza.
Előirányzat megnevezése

A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott előirányzatok és teljesítés
tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat 2011. félévi költségvetési kiadásai:
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását
a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2011. első féléves
teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Működési kiadások
- Személyi juttatások (02/49)
- Munkaadókat terhelő járulékok
(02/56)
- Dologi és egyéb folyó kiadások
(03/69)

Eredeti
Módosított 2011. féléves Teljesítés
előirányzat előirányzat teljesítés
alakulása
84 071
92 479
41 525
44,9 %
17 402
17 915
8 505
47,5 %
4 741

5 152

2 433

47,2 %

43 324

43 751

16 937

38,7 %
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- Egyéb működési kiadások
- Támogatásértékű működési
kiadások (04/15)
- Működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre (04/67)
- Társadalom-, szociálpolitikai és
egyéb juttatás, támogatás (04/94)
- Előző évi működési célú
előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átadás (04/47)
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
(04/100)

18 604

25 661

13 650

53,2 %

13 867

13 867

6 702

48,3 %

415

465

192

41,3 %

4 322

11 329

6 756

59,6 %

0

0

0

0%

0

0

0

0%

A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés
alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2011. első féléves teljesítését és a
teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti
Módosított 2011. féléves Teljesítés
előirányzat előirányzat teljesítés
alakulása
Felhalmozási kiadások
15 834
20 830
4 955
23,8 %
- Beruházási kiadások Áfával (05/34)
834
4 222
4 012
95 %
- Felújítási kiadások Áfával (05/06)
0
1 608
943
58,6 %
- Egyéb felhalmozási kiadások
15 000
15 000
0
0%
- Támogatásértékű felhalmozási
15 000
15 000
0
0%
kiadások (04/38)
- Felhalmozási célú
pénzeszközátadás
0
0
0
0%
államháztartáson kívülre (04/88)
- Előző évi felhalmozási célú
előirányzat-maradvány,
0
0
0
0%
pénzmaradvány átadás (04/55)
- Befektetési célú részesedések
0
0
0
0%
vásárlása (05/36)
Előirányzat megnevezése

Felhalmozási kiadások között jelentkezik a temető-,(1067 eFt) hivatal kerítés (265 eFt) a
tulajdoni hányad megvásárlása (1305 eFt) valamint 1 db Honda WT40 típusú szivattyú
megvásárlása (834 eFt)
Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a
4-es és 5-ös számú mellékletek tartalmazzák.
A felújítási kiadások között az Óvoda u. 10. sz. alatti szolgálati lakás felújítási kiadásai
szerepelnek 758 eFt értékben.
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7. Az önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként
a 4. számú melléklet rögzíti.
8. Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását
feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzat támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadásainak 2011. első
féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Támogatási kölcsönök nyújtása,
törlesztése (06/61)

Eredeti
Módosított 2011. féléves Teljesítés
előirányzat előirányzat teljesítés
alakulása
0

0

0

0%

10. Az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásainak 2011. első féléves teljesítését és a
teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Pénzforgalom nélküli kiadások
(06/68)
Ebből:
- Alap- és vállalkozási
tevékenységek közötti elszámolások
(06/67)
- Egyéb pénzforgalom nélküli
kiadások (06/62+...+66)

Eredeti
Módosított 2011. féléves Teljesítés
előirányzat előirányzat teljesítés
alakulása
0

29 167

5019

17 %

0

0

0

0%

0

29 167

5019

17 %

11. Az önkormányzat irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatása
kiadásainak 2011. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Előirányzat megnevezése
Irányító szerv alá tartozó
költségvetési szervnek folyósított
támogatás (04/1+2)

Előirányzat megnevezése
Finanszírozási kiadások (06/96)
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
(06/100)

Eredeti
Módosított 2011. féléves Teljesítés
előirányzat előirányzat teljesítés
alakulása
0

0

0

0%

Eredeti
Módosított 2011. féléves Teljesítés
előirányzat előirányzat teljesítés
alakulása
0
0
0
0%
0

0

-304

0%

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként
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13. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés
alakulását szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szerv költségvetésének teljesülése
14. Hunya Község Önkormányzata gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
15. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja
jóvá:

Előirányzat megnevezése
Tartalék
Ebből:
- általános tartalék
- céltartalék

2011. féléves
Eredeti
Módosított
teljesítés
Teljesítés
előirányzat előirányzat (tartalék
alakulása
felhasználás)
29 167
5019
17 %

29 167

5019

17 %

16. Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Eredeti
Módosított 2011. féléves Teljesítés
előirányzat előirányzat teljesítés
alakulása
0
0
0
0
0
0

Megnevezés
Hiány
Többlet
Határidő: azonnal

Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző
Az önkormányzat 2011. évi első félévi költségvetési beszámoló határozati javaslata és az
előterjesztés a jegyzőkönyv 3.sz. mellékletét képezi.

4.)
napirendi pont
Beszámoló a helyi adókról Hunya községben
Petényi Szilárdné (polgármester)
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Elmondja, hogy az adóügyi előadó nem tud részt venni a testületi ülésen, ezért felkéri a
körjegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Miskó Bence (körjegyző)
Ismerteti az előterjesztést,
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri, hogy a gépjárműadónál mutatkozó 0,5 MFt kintlévőség beszedéséről intézkedjen az
adóügyi előadó.
Miskó Bence (körjegyző)
Gépjárművet forgalomból kivonatni egy évet meghaladó adótartozás esetén lehet. Jó néhány
olyan gépjármú van Hunyán, amit a tulajdonosok eladtak, de nem íratta át az új tulajdonos az
adásvételt követően, illetve bontásra adták el, de nincs róla hivatalos okirat, ami alapján le
lehetne törölni a nevéről. Ezen gépjárművek után minden évben kivetésre kerül az adó, amit
nem fizet be, és kivonatni nem tudjuk. Nagyobb problémát az iparűzési adónál lát. Elmúlt
évben 41 MFt bevételünk volt, ez év június 30-ig csupán 7 MFt bevétel keletkezett.
Miskó Bence (körjegyző)
Amennyiben a képviselő testületnek nincs kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban, javasolja az
„A” verzió elfogadását kis kiegészítéssel, hogy az adóügyi előadó minden hónap végén adjon
írásos tájékoztatást az adóhátralékkal rendelkezőkről.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri a napirendi pont elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
85/2011.(VIII.31.) sz. KT határozat
A képviselő - testület elfogadja Kozsuch Magdolna adóügyi ügyintéző
írásos tájékoztatóját a hunyai helyi adókról a 2010. év és a 2011. év első
félévével kapcsolatban.
Megbízza az adóügyi ügyintézőt, hogy minden hónap 30. napjáig
írásbeli tájékoztatást adjon a polgármester és a körjegyző felé az
önkormányzat felé adóhátralékkal rendelkező személyekről.
(A helyi adókról készített beszámoló
képezi.)

a jegyzőkönyv 4.sz.mellékletét

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Kozsuch Magdolna adóügyi ügyintéző

5.)
napirendi pont
Beszámoló a szociális igazgatás helyzetéről Hunya községben
Petényi Szilárdné (polgármester)
A szociális ügyintéző nem tudott részt venni az ülésen, de részletesen leírta előterjesztésében
a 2010. évi szociális segélyezések alakulását. Kéri a képviselő-testületet a tájékoztató
elfogadására.
Miskó Bence (körjegyző)
Javasolja az „A” verzió szerinti határozati javaslat elfogadását.
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
86/2011.(VIII.31.) sz. KT határozat
A képviselő - testület elfogadja Szurovecz Lászlóné tájékoztatóját a
szociális igazgatás helyzetéről Hunya település vonatkozásában.
(A szociális igazgatás 2010. évi helyzetéről készült beszámoló a
jegyzőkönyv 5.sz. melléklete.)
Határidő: azonnal
Felelős: Szurovecz Lászlóné szociális ügyintéző

6.)
napirendi pont
A 016/13 és a 016/7 területre beérkezett pályázatok elbírálása
Miskó Bence (körjegyző)
Ismereti, hogy az Ügyrendi Bizottság a beérkezett pályázatokat felbontotta.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a beérkezett pályázatok bontásának eredményét.
Pintér László (bizottsági elnök)
Elmondja, hogy a 2011. augusztus 23-i határidőre 5 pályázótól érkezett be ajánlat. Egyesével
ismerteti azokat, melyek a következők:
A 016/13 hrsz-ú területre ( 2 ha 7273 nm) 4 pályázat érkezett be:
BOTI-AGRO Kft.

5555 Hunya, Rákóczi út 55-57.sz.

65.000 Ft/ha /év

Gépfarm
Szövetkezet

5555 Hunya, Alkotmány út 19.sz.

50.500 Ft/ha/év

Hunyagro-Farm Kft.

5555 Hunya, Rákóczi út 26/1.sz.

60.000 Ft/ha/év

Hanyecz Zoltán

5555 Hunya, Sallai út 2.sz.

70.500 Ft/ha/év

A 016/7 hrsz-ú területre ( 6 ha 3304 nm) 5 pályázat érkezett be
BOTI-AGRO Kft.

5555 Hunya, Rákóczi út 55-57.sz.

65.000 Ft/ha/év

Gépfarm
Szövetkezet

5555 Hunya, Alkotmány út 19.sz.

50.500 Ft/ha/év

Hunyagro-Farm Kft.

5555 Hunya, Rákóczi út 26/1.sz.

60.000 Ft/ha/év

Hanyecz Zoltán

5555 Hunya, Sallai út 2.sz.

70.500 Ft/ha/év
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Gellai Dezsőné

5555Hunya, Dózsa út 7.sz.

42.000 Ft/ha/év

Elmondja, hogy Gellai Dezsőné csak az általa eddig is bérelt területre nyújtotta be az
elfogadó ajánlatát. Mivel a pályázók eltérő ajánlatokat tettek, így sorsolásra nem kerül sor. A
legkedvezőbb ajánlatot Hanyecz Zoltán adta. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az
Ő pályázatát elfogadásra.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Véleménye szerint is ez az ajánlat a legkedvezőbb, várja a képviselő-testület véleményét.
Miskó Bence (körjegyző)
Hanyecz Zoltán a 016/13 hrsz-ú terület bejegyzett volt bérlője, tehát neki előhaszonbérleti
joga van. Amennyiben szükséges a földtörvény alapján, akkor a szerződés tervezet
meghirdetésre kerül.
Kiszely Imre (alpolgármester)
Amennyiben a volt bérlők ajánlatot tesznek, sorsolás alapján dől el.
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy a Kormányzati Portálon 15 napra kifüggesztésre fog kerülni a
fölhaszonbérleti szerződés. Ismerteti a határozati javaslatokat.
Petényyi Szilárdné (polgármester)
Kéri elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
87/2011.(VIII.31.)sz. KT határozat
A képviselő - testület megállapítja, hogy a Hunya, 016/13 hrsz-ú 2.7273
ha területű önkormányzati tulajdonú terület 5 éves bérletére a 72/2011.
(VIII.1.) határozatával kiírt pályázatra 4db érvényes pályázat érkezett.
A meghatározott pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat
nyertesének Hanyecz Zoltán (Hunya, Sallai u. 2. szám alatti lakost)
nyilvánítja.
A haszonbérlet éves díját a területre vonatkozóan 70 500 Ft/hektár
összegben határozza meg.
Utasítja a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján
amennyiben szükséges akkor a haszonbérleti ajánlat hivatalos
meghirdetéséről, közzétételéről intézkedjen.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy amikor a Hunya 016/13-as hrsz-ú
2.7273 ha terület bérlője kiválasztásra került akkor a bérleti szerződést a
pályázati kiírás szerinti tartalommal kösse meg.
Határidő: értelem szerint folyamatos
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Oldal: 14 / 21

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
88/2011.(VIII.31.)sz. KT határozat
A képviselő - testület megállapítja, hogy a Hunya, 016/7 hrsz-ú 6.3304
ha területű önkormányzati tulajdonú terület 5 éves bérletére a 72/2011.
(VIII.1.) határozatával kiírt pályázatra 4 db érvényes pályázat érkezett.
A meghatározott pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat
nyertesének Hanyecz Zoltán (Hunya, Sallai u. 2. szám alatti lakost)
nyilvánítja.
A haszonbérlet éves díját a területre vonatkozóan 70 500 Ft/hektár
összegben határozza meg.
Utasítja a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján
amennyiben szükséges akkor a haszonbérleti ajánlat hivatalos
meghirdetéséről, közzétételéről intézkedjen.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy amikor a Hunya 016/7-as hrsz-ú
6.3304 ha terület bérlője kiválasztásra került akkor a bérleti szerződést
a pályázati kiírás szerinti tartalommal kösse meg.
Határidő: értelem szerint folyamatos
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
7.)
napirendi pont
Közművelődési és sport feladatok áttekintése.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Az anyagot mindenki megkapta, nem kíván hozzáfűzni egyebet.
Miksó Bence (körjegyző)
Javasolja az "A" verzió elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
89/2011.(VIII.31.)sz. KT határozat
A képviselő - testület elfogadja Petényi Szilárdné polgármester
tájékozatóját a közművelődési és sportfeladatok ellátásáról Hunya
vonatkozásában.
(A Közművelődési és sport feladatok áttekintéséről készült beszámoló a
jegyzőkönyv 6.sz. melléklete.)
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
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8.)
napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató a Körös-szögi Kistérségben folytatott munkáról.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Tájékoztatójához nem kíván hozzáfűzést tenni.
Miskó Bence (körjegyző)
Javasolja az „A” verzió elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
90/2011.(VIII.31.)sz. KT határozat
A képviselő - testület elfogadja Petényi Szilárdné polgármester
tájékoztatóját a Körös - Szögi Kistérségben folyó munkáról.
(A polgármesteri tájékoztató a jegyzőkönyv 7.sz. melléklete.)
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
9.)

napirendi pont
Egyebek

Miskó Bence (körjegyző)
Javasolja, hogy az 1-4 évfolyamba járó
iskolás gyermekek iskolabusszal történő
beszállításához a képviselő-testület járuljon hozzá. Valamint a szállításán túl az
intézményekhez kapcsolódó egyéb igénybevételek engedélyezését kizárólagosan a
polgármesterre bízza az iskolabuszhoz kapcsolódóan a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolába járó gyermekek után járó normatíva elszámolásának követésével.
Petényi Szilárdné(polgármester)
Kéri elfogadni a javaslatokat.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
91/2011.(VIII.31.)sz. KT határozat
A képviselő - testület tudomásul veszi azon szülők döntését, akik a
hunyai lakóhellyel rendelkező 1-4 évfolyamba járó gyermekeiket a
Rózsahegyi Kálmán Térségi Általános Iskolába Gyomaendrődre íratták
be.
Mivel ezen oktatási intézmény fenntartója többek között az
önkormányzat ezért az oda járó hunyai gyermekek térítésmentes
iskolába szállítását az önkormányzat által finanszírozott iskolabusszal
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
92/2011.(VIII.31.)sz. KT határozat
A képviselő - testület az önkormányzat által finanszírozott iskolabusz
kapcsán úgy dönt, hogy az iskolabusz az oktatási napokon történő
gyermekek Gyomaendrődre és Hunyára szállításán túli az
intézményekhez kapcsolódó egyéb igénybevételek engedélyezését
kizárólagosan a polgármesterre bízza.
Az iskolabuszhoz kapcsolódóan a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolába járó gyermekek után járó normatíva elszámolásának
követésével
Megbízza a polgármestert és körjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence körjegyző
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, elkészült a 2011/2012. évi közmunkaprogram, melynek keretében az évek óta
haszonbérbe kiadott önkormányzati portákat tudnánk hasznosítani oly módon, hogy
közmunka keretében megművelnénk, és a megtermelt
zöldégféléket a konyhán
hasznosítanánk. Ezért a korábbi döntésünket megmódosítva, kivennék a haszonbéről a Jókai
utcai földterületeket. Amennyiben a pályázatunk nem nyer, még akkor is van lehetőség újra
kiadni. Kéri elfogadni
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
93/2011.(VIII.31.)sz. KT határozat
A képviselő - testület módosítja a 73/2011. (VIII.1.) határozatát és a
határozat hatálya alól kiveszi a Hunyai hrsz.: 418/36 ; 418/37 ; 418/38 ;
418/39 ; 418/42 ; 418/46 ; 418/47 ; 418/43 ; 418/44 ; 418/45 ; 418/48 ;
418/49 területeket, az ún. "Jókai utcai portákat 19 800 m2 nagyságban".
Kinyilvánítja, hogy a fenti portákat nem kívánja 2011. októberétől
bérbe adni, hanem azokat a 2011/2012. évi közmunkaprogram kapcsán
kívánja megművelni.
Amennyiben a közmunkaprogramra benyújtott pályázat nem kap
támogatást, akkor a fenti területeket a határozatának meghozatalának
napján bérleti szerződéssel rendelkező bérlőknek felkínálja olyan
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módon, hogy a bérleti szerződés 2012. március 1. napjával jön létre és
2012. október 15. napjáig tart 4,2 Ft/m2 áron, mely ár megnövekszik az
önkormányzat által a területen elvégeztetett őszi talajmunkát munka
arányos összegével.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével
és a jelenlegi bérlők kiértesítésével.
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Petényi Szilárdné (polgármester)
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy kértünk árajánlatokat a Sallai és az Alkotmány utcák
felújítására. Egyenlőre a Sallai utca útburkolatának javítását tudjuk megoldani. Ismerteti az
ajánlatokat. A beérkezett ajánlatok közül, javasolja a Fürd-Builder Kft. ajánlatát elfogadni (az
árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik).
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
94/2011.(VIII.31.)sz. KT határozat
A képviselő - testület elkötelezett a település közútjainak rendbetétele
mellett ezért a Sallai utca útburkolatának felújítására beérkezett
ajánlatokat azonnali hatállyal el kívánja fogadni és a beruházást meg
kívánja valósítani, mivel úgy ítéli meg, hogy a döntés elnapolása
komoly anyagi többletköltséggel járna.
A fentiek alapján elfogadja a Füred - Builder Kft (3390 Füzesabony,
Berek út 4.) 2.100.000 Ft-os vállalási ajánlatát a Sallai utca
útburkolatának felújítására.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére.
A beruházás költségvonzatát az utak és hidak építése szakfeladat
terhére biztosítja úgy hogy a az utak üzemeltetési, karbantartási
szakfeladatáról 1 785 000 Ft-ot átcsoporosítását az utak és hidak
építése szakfeladatra.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy elkészült a konyha udvarán a kültéri kemence, melynek költségeit átutalással
már teljesítettünk Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy bruttó 642.781 Ft-os költséget a
falunapra tervezett költség maradványából biztosítottuk. Kéri a tájékoztató tudomásul vételét.
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
95/2011.(VIII.31.)sz. KT határozat
A képviselő - testület a Napköziotthonos Konyha udvarán megépített
kültéri kemence bruttó 642.780 Ft-os költségét a polgármester
tájékoztatása szerint tudomásul veszi.
A szükséges pénzeszközöket
maradványából biztosítja.

a

falunapra

tervezett

költség

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Petényi Szilárdné (polgármester)
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Körös-szögi Civil Fórum gesztorságával
Békésszentandrás, Csabacsűd, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Murony, Örménykút és Tarhos
önkormányzataival közösen lehetőség nyílt pályázat benyújtására közösségi tér kialakítására
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül a Leader Team által
kezdeményezett pályázaton. Hunya község is részt kíván venni benne. Pavilont szeretnénk,
létesíteni padokkal, asztallal, díszburkolattal, kültéri grillsütőt valamint lámpatestet a
megvilágításra, és növényzettel betelepíteni. Bruttó 600 eFt-ot szeretnénk megigényelni.
Miskó Bence (körjegyző)
Vázolva ismerteti a pályamunkát, valamint a határozati javaslatot.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elfogadásra javasolja. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a konzorciumi szerződés
aláírására.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
96/2011.(VIII.31.)sz. KT határozat
A képviselő - testület a "Közösségi terek kialakítása és funkcionális
hasznosítása" című, 1 016 831 azonosítószámú pályázatot be kívánja
nyújtani
önkormányzatként
együttműködve
Békésszentandrás,
Csabacsűd, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Murony, Örménykút és Tarhos
önkormányzataival ill. a Körös-szögi Civil Fórum Egyesülettel, mint
gesztorral.
Az együttműködésre alapját képező konzorciumi szerződés tervezetet
az előterjesztett formában elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az
ennek alapján elkészítendő szerződés aláírására.
A műszaki tartalom vonatkozásában elfogadja a 2011. júliusában a
tárgyban készített és előzetesen benyújtott pályamunkában foglaltakat.
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Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence körjegyző
A konzorciumi szerződés tervezet a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét
képezi.
A hivatkozott pályamunka a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Ismerteti, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola megküldte részünkre
Bankó Szarvák Beáta gyesről visszatérő pedagógus után 2011. március 16.- 2011. 07.31-ig
terjedő időszakra szóló szabadság idejére járó juttatást, mely 822.408 Ft. Mivel annak idején
kinevezett pedagógus volt a hunyai iskolában, ezt még az önkormányzatnak kell kifizetnie.
Miskó Bence (körjegyző)
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a korábban megkötött megállapodás szerint 1
főpedagógus a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Óvoda intézménynél van
állományban, olyan módon, hogy az esetleges felmentési költségeit s hunyai
önkormányzatnak kell viselnie. A pedagógus gyesről az év folyamán visszatért, a neki járó
szabadság egy része ki lett adva. ennek költsége 822.408 Ft. Amennyiben a felmentés
megtörténik a pályázaton visszaigényelhető összeget visszakapja az önkormányzat. Ismerteti
a határozati javaslatot.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
97/2011.(VIII.31.)sz. KT határozat
A képviselő - testület tudomásul veszi, hogy a korábban megkötött
megállapodás alapján 1 fő pedagógus még a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola és Óvoda Intézménynél volt állományba
olyan módon, hogy az esetleges felmentési költségeit a hunyai
önkormányzatnak kell viselnie.
A pedagógus gyesről az év folyamán visszatért és részére a neki járó
szabadsága ki is lett adva.
Ennek a költsége 822
önkormányzatot terheli.

408 Ft, mely a megállapodás alapján az

A képviselő - testület megállapítja, hogy ez az összeg már megfizetésre
került az azt megfinanszírozó iskola felé.
Tudomásul veszi, hogy az intézmény a pedagógus jövőbeli munkájára a
jövőben nem tart igényt, ezért a közalkalmazotti jogviszonya
megszüntetésre kerül.
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Tudomásul veszi, hogy a felmentés és a végkielégítés összege az
önkormányzatot fogja terhelni.
A szabadság megváltás, a felmentés és a végkielégítés összegét a
céltartalék terhére biztosítja az önkormányzat.
Tudomásul veszi, hogy az intézményt fenntartó gesztor önkormányzat
pályázatot nyújt be a felmentési és végkielégítési költség egy részére.
Vállalja, hogy a felmentési és végkielégítési teljes összeget
megelőlegezi az intézmény felé a pályázati támogatás megérkezéséig.
Kezdeményezi, hogy a felmentési és végkielégítési összeget havi
bontásban fizesse meg az intézmény számára megállapodás alapján.
Megbízza a körjegyzőt, hogy a megállapodást készítse elő a képviselő testület következő soros ülésére az intézmény gazdasági szervezetével
történő egyeztetéssel.
Határidő: folyamatos ill. a képviselő - testület következő soros ülése
Felelős: Miskó Bence körjegyző
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Óvoda (55502 Gyomaendrőd, Népliget
út 2.sz.) III-801-95/2011. sz. megkeresése a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete.
Miskó Bence (körjegyző)
Lehetőség van a sportpálya rendbetételére LEADER pályázat útján. Javasolja megkeresni a
Huny Községéért Alapítvány Kuratóriumát, hogy nyújtsa be a pályázatot. 2011. szeptember
30.- és október 30. között van rá lehetőség. Véleménye szerint nem kell külső pályázatírót
bevonni, Debreceni Lajosék biztosan segítenek a pályázat megírásában. Ha benyújtják a
pályázatot keressék meg az önkormányzatot olyan irányú kéréssel, hogy előlegezze meg az
önerőre az összeget. Az elszámolás végén majd visszaadják.
Petényi Szilárdné (polgármester)
A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülést tart.
A zárt ülés nyílttá nyilvánítása után 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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