Hunya Község
Képviselő-testülete
Hunya
17/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült 2011. szeptember 14. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli ülésén elhangzottakról.
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme
Jelen vannak:
Petényi Szilárdné polgármester,
Kiszely Imre alpolgármester,
Dr. Fabó János képviselő,
Pintér László képviselő.
Távolmaradását jelezte:
Hegedűs Roland képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Miskó Bence körjegyző
Petényi Szilárdné (polgármester)
Köszönti Miskó Bence körjegyzőt a megjelent képviselőket, Szopkó Rudolfné és Szujó Edina
gazdasági ügyintézőket. Megállapítja, hogy Hegedűs Roland képviselő távol van, az ülés
határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosítása.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
2.) 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
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosítása.
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Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja , hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen úgy fogadtuk el a költségvetési rendeletmódosítást, hogy a pénzügyi ügyintéző feladatául kapta, hogy a tévesen lekönyvelt
pénzmaradványt szeptember 15-ig javítsa ki és terjessze a képviselő-testület elé. Ismerteti a
költségvetés főösszegét befolyásoló előirányzat módosítást. A 2011. I. félévi beszámolóban
rosszul került feladásra a 2010. évi pénzmaradvány. Az első félévi beszámolóban 59.104 eFt
pénzmaradvány szerepel, ami a valóságban 34.186 eFt. Kéri elfogadni.
Hunya Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:
„Hunya Község Önkormányzat Képviselő Testületének
10/2011. ( IX.15.) 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.) bekezdésben 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: 117 558 e Ft
A költségvetési bevételek tervezett összege 117 558 e Ft
2. §
A 10. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
Az önkormányzat tartaléka összesen: 4. 249 e. Ft.
3. §
Az R1 melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete lép.
4. §
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hunya, 2011. szeptember 12.
Petényi Szilárdné
polgármester

Miskó Bence
körjegyző”
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A 10/2011.(IX.15.) sz. költségvetési rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv 1.sz.
mellékletét képezi.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Ismerteti a vagyonunkat érintő előterjesztést, melyről semmilyen dokumentum nem áll
rendelkezésünkre. A 17111112 főkönyvi számon a leltárunkban szerepel 40.000 Ft Kis. Ter.
F. elnevezésű részesedés, amiről sajnos nem rendelkezünk alátámasztó dokumentummal így
érdemi egyeztetést nem tudunk végrehajtani. Ennek a tételnek a leltárból és a mérlegből
történő kivezetéséhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását.
Miskó Bence (körjegyző)
Örménykúton is jelentkezett ugyanez a probléma, ott sincs dokumentum az autópálya
részesedésről az önkormányzat birtokában, valószínűleg nem került iktatásra. Javasolja az
alábbi határozati javaslat elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
99/2011./IX.14.) sz. KT. határozat
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja
Szopkó Rudolfné pénzügyi ügyintéző által készített előterjesztést ,
melyben kéri hogy a 17111112 főkönyvi számon szerepelő 40.000 Ft
Kis. Ter. F. elnevezésű részesedés az önkormányzat leltárából törölésre
kerüljön.
( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.)
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Szopkó Rudolfné pénzügyi ügyintéző
Miskó Bence (körjegyző)
Ismerteti, hogy elkészült a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Óvodával a
megállapodásunk Bankó –Szarvák Beáta pedagógus, közalkalmazott felmenésének
finanszírozására. Elmondja, hogy a mi kérésünkre havonta fog történni az intézmény felé a
fizetés, ez könnyítést jelent a településnek. Várhatóan 1.374.664 Ft összegben. Mi már
kifizettünk 822.408 Ft-ot. A megállapodás utolsó pontja tartalmazz, hogy a felmentésre
benyújtott támogatási pályázat elnyerése után az intézmény az önkormányzatot megillető
részt visszautalja Hunya Község Önkormányzatának. I havi bért és a felmentés 50 %-át,
körülbelül 937 eFt-ot kaphatjuk vissza. Ismerteti a megállapodást, mely a jegyzőkönyv 3. sz.
melléklete.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
100/2011./IX.14.) sz. KT. határozat
(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte
és egyhangúlag elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
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Iskola Óvoda és Diákotthon (5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.sz.)
intézménnyel kötendő Megállapodást
Bankó-Szarvák Beáta
pedagógus közalkalmazott felmentés- végkielégítés finanszírozására.
A várhatóan 1.374.664 Ft összeget a 2011. évi pénzmaradvány terhére
biztosítja. 822.408 Ft összeg szabadság megváltás címén már
megfizetésre került.
(2)A képviselő-testület felhatalmazza Petényi Szilárdné polgármester a
megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételével.
(A megállapodás a jegyzőkönyv 3.sz. melléklete.)
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelősök : Petényi szilrádné polgármester
Farkas Zoltánné igazgató
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy még nem kaptuk meg a Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatásban tanulók
ösztöndíj pályázati kiírásárát, de javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
szándéknyilatkozatot ezen az ülésen fogadja el, mivel a határidő szeptember 30-a szokott
lenni.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kérdezi, hogy induljon-e ebben a tanévben is az önkormányzat az ösztöndíjpályázaton? Az
elmúlt évben a nyertes pályázatok támogatásának kikötése volt, hogy a tanuló csak abban az
esetben kap támogatást, ha a település életében aktívan részt vesz. Véleménye szerint ez egyik
tanuló részéről sem valósult meg. Javasolja átgondolni, adjuk-e majd támogatást.
Kiszely Imre (alpolgármester)
Hagyjuk meg a lehetőséget, induljon a település a pályázaton.
Miskó Bence (körjegyző)
Javaslata a következő: amennyiben kiírásra kerül a Bursa Hungarica pályázat, a település
csatlakozik. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat
megtételére.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
101/2011./IX.14.) sz. KT. határozat
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilatkozza,
hogy indul a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi pályázati kiírásán.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével és
egyúttal felhatalmazza a csatlakozási szándéknyilatkozat megtételére.
Határidő: 2011. szeptember 30. illetve folyamatos
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Petényi Szilárdné (polgármester)
Tájékoztatóul elmondja, jelenleg 22 MFt van a számlánkon. A lekötött betétünk október 25.én jár le. Mivel az iparűzési adó számlán szépen gyűlik a pénz, így be meri vállalni a Sallai út
felújítását. A mai napon jön a vállalkozó aláírni a szerződést. Végig kell gondolni a
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kiadásokat. Havi szinten körülbelül havi 3 MFt körül van. Majd látjuk, hogy az Alkotmány
utcát is fel tudjuk-e újítani 6,2 MFt-ért.
Elmondja, hogy 2013-tól járási központok lesznek. Hunya valószínűleg Gyomaendrődhöz
fog tartozni. Ecsegfalva, Dévaványa, Csárdaszálás és Hunya fog oda tartozni. Valószínűleg
Mezőberény is. Ismerteti, hogy az LEADER programban, amiben alapító tagként részt
veszünk évi 5.000 Ft tagdíjat kell fizetni.
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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