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Hunya Község       

Képviselő-testülete 

H u n y a 

 

 

19/2011.  

Jegyzőkönyv 
 

 

Készült 2011. október 24. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

soron következő ülésén elhangzottakról. 

 

Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: 

 Petényi Szilárdné polgármester, 

            Kiszely Imre alpolgármester,    

            Pintér László képviselő. 

                   

Távolmaradását jelezte:  Dr. Fabó János képviselő, 

                                        Hegedűs Roland képviselő.       

                  

Tanácskozási joggal jelen van:  Miskó Bence körjegyző 

        

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Köszönti Miskó Bence körjegyzőt, valamint a képviselő-testület tagjait.  Megállapítja, hogy 

Dr. Fabó János és Hegedűs Roland képviselők távol vannak, az ülés határozatképes. 

Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

1.) Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása c. LEADER pályázattal 

kapcsolatos döntés megtárgyalása. 

Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

2.) A 2012. évi belső ellenőrzési program megtárgyalása. 

Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

3.) A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában tervezett  KEOP pályázaton való 

részvétel megtárgyalása. 

Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

4.) A hunyai ivóvíz szolgáltató rendszer meghibásodása kapcsán benyújtandó Vis Maior 

pályázat megtárgyalása. 

Előadó: Petényi Szilárdné polgármester 

5.) A helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról szóló 5/1995.(II.22.). sz.  

rendelet felülvizsgálata. 

6.) Egyebek. 

 



 

Oldal: 2 / 7 
 

Kéri a képviselő-testületet  a  napirendi pont elfogadására. 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ismertetett  

napirendi ponttal 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 

Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása c. LEADER pályázattal 

kapcsolatos döntés megtárgyalása. 

 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Elmodja, hogy  „Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása” c. LEADER 

pályázaton lehetőségünk van  a sportpályán egy 20 nm-es fedett tér kialakítására  

díszburkolattal, amibe asztalt és padokat kívánunk rakni. A pályázat lehetséges összege: 

600 000 Ft. Ennek megvalósítása a jövő év költségvetését terheli. 

 

 Miskó Bence (körjegyző) 

Ismerteti a pályázati anyagot, és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot. 

Petényi Szilárdné ( polgármester) 

Amennyiben nincs kérdés, kéri a határozati javaslatot elfogadni. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal  egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

104/2011./X.24./ sz. határozat 

A Képviselő - testület  úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Hunya 232/4 hrsz-ú 

belterületi, természetben a 5555 Hunya, Liget u. 2.  szám alatti ingatlan tekintetében a Körös-

szögi Civil Fórum Egyesület az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap IV.-tengely 

(LEADER) keretében „Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása” célterületre a 

Képviselő-testület által megismert adattartalmú pályázatot nyújtson be. 

A Képviselő - testület a pályázatban foglaltak megvalósításához hozzájárul és a fejlesztéssel 

érintett ingatlan használatát a pályázó részére biztosítja a működtetési és fenntartási 

kötelezettség végéig. Az Önkormányzat a fejlesztéssel érintett ingatlanon változtatást a 

működtetési és fenntartási kötelezettség végéig nem hajt végre. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence körjegyző 

 

A LEADER pályázati anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2.) napirendi pont 

A 2012. évi belső ellenőrzési program megtárgyalása. 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Elmondja, hogy a 2012. évi belső ellenőrzési programot október 20. napjáig kell elfogadnia a 

képviselő-testületnek. A legutóbbi belső ellenőrzés tapasztalatait az év végi beszámoló 

elfogadásakor fogjuk tárgyalni. A feltárt hiányosságokat azóta pótoltuk. A 2012-es évben a 

helyi adók ellenőrzését javasolja. 

Miskó Bence (körjegyző) 

Ismerteti a határozati javaslatot, majd kéri elfogadni. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

105/2011./X.24./ sz. határozat 

A Képviselő - testület a 2012. évben a Körös - Szögi Kistérség Többcélú Társulásának 

keretében működő belső ellenőrzési társulás keretén belül a következő témát kívánja az 

ellenőrzés tárgyául kijelölni: 

A helyi önkormányzat által kezelt adók beszedésének (gépjárműadó, magánszemélyek 

kommunális adója, helyi iparűzési adó) ellenőrzése a 2011. év vonatkozásában. 

Az ellenőrzés időpontjaként lehetőség szerint 2012. július hónapot kívánja kijelölni. 

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 

Határidő: 2011. október 30. 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 

 

3.) napirendi pont 

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában tervezett  KEOP pályázaton való 

részvétel megtárgyalása. 

 

Petényi Szilárdné (polgármester)  

A zöldhulladék és a szelektív hulladék gyűjtésével kapcsolatos KEOP 7.1.1.1. pályázat 

tekintetében javasolja, hogy döntsön a képviselő-testület végleges jelleggel. Még egy 

szelektív hulladékgyűjtő szigetet kívántunk volna létrehozni a településen a Tűzoltó szertár 

előtt. Elmondja, hogy időközben olyan változások álltak be, hogy  lehet egyedi komposztáló 

minden háztartásban, de azt el kell szállítatni. Az elszállítás költségeit a lakosságra kellene 

terhelni.  Hunyát többségében idős, egyedül álló ember lakja. Ezen kívül létre kell hozni egy 

Kft.-t a résztvevő Szarvasi Kistérség településeinek. Az önrész már most a duplájába kerülne, 

mint 4 éve az induláskor. Javasolja a képviselőtestületnek úgy dönteni,  hogy nem kívánunk 

benne részt venni. A zöldhulladék kezelését más módon, természetes úton kívánja 

megvalósítani. 

Miskó Bence (körjegyző) 

Ismerteti a határozati javaslatot. 

Petényi Szilárdné ( polgármester) 

Kéri a határozati javaslat elfogadását az előterjesztés szerint. 
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal  egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

106/2011./X.24./ sz. határozat 

A képviselő - testület állást foglal abban, hogy nem látja biztosítottnak az 53/2011. (VI.08.) 

KT. számú határozatának (1) pontjában foglaltak megvalósítását a KEOP 7.1.1.1. pályázat 

kapcsán ezért végleges jelleggel úgy dönt,  hogy az önkormányzat nem kíván részt venni a 

KEOP 7.1.1.1. pályázatban.  

A képviselő - testület kinyilatkozza, hogy bizonytalannak látja az önerő összegének eredeti 

szinten maradását, a projekt eredeti szándék szerinti megvalósulását valamint elzárkózik 

bármiféle gazdasági társaság létrehozásától és működtetésétől a tárgyban, mivel ezek 

folyamatos kötelezettséget rónának az önkormányzat, melyet már a korábban határozatában is 

kizárt. 

A képviselő - testület utasítja a polgármestert, hogy a kérdésről a testület véleményét 

képviselje a jövőben és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester 

 

4.) napirendi pont 

A hunyai ivóvíz szolgáltató rendszer meghibásodása kapcsán benyújtandó Vis Maior 

pályázat megtárgyalása. 

 

Miskó Bence (körjegyző) 

Hunya Község Önkormányzata Vis Maior pályázatot kíván benyújtani a 

Belügyminisztériumhoz. 

Ismerteti 2.sz. kút  2011. szeptember 16-i meghibásodása kapcsán az önkormányzat felé a 

Békés Megyei Vízművek  Zrt.  által leszámlázott költségeket: 

  

 2.sz. kút mostatás, betétszűrőzés:                                                4.312.525 Ft 

 Vis Maior helyzetben 1,5 l-es palackos víz szolgáltatás:            1.450.008 Ft 

 Laboratóriumi vizsgálatok díja:                                                      610.550 Ft 

                                                         költségek mindösszesen:  6.373.083 Ft, 

 

melyből az önkormányzat Vis Maior pályázatának végleges alapja 6.205.073 Ft, mivel 

kimaradt 3660 palack ásványvíz, ami nem került kiosztásra. Ismerteti a képviselő testülettel a 

határozati javaslatot. 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

 

Kéri Vis Maior pályázat benyújtását az előterjesztés szerint. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal  egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 
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107/2011./X.24./ sz. határozat 

(1) A képviselő - testület tudomásul veszi, hogy a település vízellátását biztosító kút 2011. 

szeptember 16. napján bekövetkezett meghibásodása és az azt követő védekezés költségei 

közül - az üzemeltető Békés Megyei Vízművek Zrt képviselőivel történt egyeztetés követően 

- az önkormányzatot 6 373 083 Ft terheli. 

A képviselő - testület megállapítja, hogy nem került minden megvásárolt palackos víz 

felhasználásra a védekezés során, ezért a nyilvántartásokból megállapítja, hogy az 

önkormányzatot ért kár 6 205 073 Ft. 

(2) A képviselő  - testület dönt,  hogy a felmerült kár megtérítésére a Vis Maior pályázatot 

kíván benyújtani  a felmerült 6 205 073 Ft költségének egy részének megtérítésére. 

(3) A képviselő - testület kinyilvánítja, hogy a károsodott Hunya 056/12 helyrajzi számú kút 

kapcsán illetve a káresemény kapcsán biztosítással nem rendelkezik. 

(4) A képviselő - testület kinyilvánítja, hogy a kút az egészséges ivóvízellátás kötelező 

önkormányzati feladatának ellátásához szükséges. 

(5) A képviselő - testület kinyilatkozza, hogy a bekövetkezett káresemény kapcsán történt 

védekezés és helyreállítás önkormányzatot terhelő költségét vis maior támogatás nélkül az 

önkormányzat nem tudja biztosítani. 

(6) Az önkormányzat kinyilatkozza, hogy a helyreállítás megtörtént és a vis maior helyzet 

kapcsán történő védekezés és helyreállítás befejeződött. 

(7) Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételével. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence körjegyző 

 

A Vis Maior pályázattal kapcsolatos tájékoztató anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

5.) napirendi pont 

A helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról szóló 5/1995.(II.22.). sz.  

rendelet felülvizsgálata. 

 

 

Miskó Bence (körjegyző) 

 

Elmondja, hogy felül kell vizsgálnunk a helyi jelentőségű természeti értékek védetté 

nyilvánításáról szóló 1995-ös rendeletünket, hiszen  a homokbánya területén már  nincs meg a 

partifecske élőhely. Kéri a képviselő-testület megbízását arra vonatkozóan, hogy a rendelet 

hatályon kívül helyezésére készítse elő  a rendelet tervezetet. Ismerteti határozati javaslatát. 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Kéri az ismertetett határozati javaslat elfogadását. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal  egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 
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108/2011./X.24./ sz. határozat 

A képviselő - testület megállapítja, hogy az 5/1995. (II.22.) sz. rendeletben foglaltak (a helyi 

jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról) a mai napra okafogyottá váltak, mivel 

a területről évek óta eltűntek a partifecskék.  

A képviselő - testület megbízza a körjegyzőt, hogy a rendeletet hatályon kívül helyezésére 

készítsen elő rendelet - tervezetet.  

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Miskó Bence körjegyző 

 

 

6.) napirendi pont 

Egyebek 

 

Miskó Bence (körjegyző) 

Kéri a képviselő-testületet arra, hogy módosítsa a 95/2011. (VIII.31.) számú határozatát, 

mivel a Napköziotthonos Konyha udvarán megépített kültéri kemence építésének költsége 

tévesen került megállapításra. A teljes költsége 691.280 Ft. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal  egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

109/2011./X.24./ sz. határozat 

A képviselő - testület módosítja 95/2011. (VIII.31.) számú határozatát, mivel a 

Napköziotthonos Konyha udvarán megépített kültéri kemence építésének költsége tévesen 

került megállapításra.  

A kemence teljes költsége 691 280 Ft, melyet a képviselő - testület ezen határozat 

elfogadásával elfogad. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szujó Edina pénzügyi ügyintéző 

 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

Elmondja, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása megküldte részünkre a Társulási 

Megállapodás módosítására és a Humán Szolgáltató Központ Ágazati Megállapodásának  

módosítására elkészített előterjesztéseket, melyet ismertet. Kéri az elfogadásukat. 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal  egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

110/2011./X.24./ sz. határozat 

A képviselő - testület az előterjesztés mellékletét képező, a Körös - szögi Kistérség Többcélú 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását megismerte, tudomásul vette és annak 

megfelelően dönt a Megállapodás módosításáról. 

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével és felhatalmazza a 

polgármestert és a körjegyzőt a szükséges jognyilatkozat megtételével. 
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Határidő: 2011. október 30. 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence körjegyző 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal  egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozza: 

111/2011./X.24./ sz. határozat 

A képviselő - testület az előterjesztés mellékletét képező, a Körös - szögi Kistérség Többcélú 

Társulás Humán Szolgáltató Központ Ágazati Megállapodásának  módosítását megismerte, 

tudomásul vette és annak megfelelően dönt a Megállapodás módosításáról. 

Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével és felhatalmazza a 

polgármestert és a körjegyzőt a szükséges jognyilatkozat megtételével. 

Határidő: 2011. október 30. 

Felelős: Petényi Szilárdné polgármester és Miskó Bence körjegyző 

 

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása, valamint a 

Humán Szolgáltató Központ Ágazati Megállapodásának  módosítására készített 

előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

Petényi Szilárdné (polgármester) 

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy  a háziorvosunk helyettesítése nem megoldott. Bánki 

Gyula háziorvos, aki  az ÁNTSZ felé le van jelentve, közölte, hogy nem tudja tovább vállalni 

a feladat ellátását . A háziorvos mellet  napi 8 órában kell asszisztenst alkalmazni. Jelentkezett 

Hunyára egy fiatal doktornő, Dr. Varga Edit, aki jelenleg Békéscsabán dolgozik. November 

végén teszi le a háziorvosi szakvizsgáját. Szívesen vállalná a háziorvosi teendőket, de 2012. 

december 31.ig szerződés köti. Kezdő orvosként a praxisjogot nyilván nem tudná 

megvásárolni,  de amint leteszi a rezidensi vizsgát, december 1.-től vállalkozóként a háziorvos 

helyettesítését elvállalná. Ezt a feladatot rövid időn belül meg kell oldanunk, hiszen nem 

maradhatunk helyettes orvos háziorvos nélkül. 

Több napirendi pont hiányában  az ülést bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

………………………………….                                  ………………………………….. 

Petényi Szilárdné polgármester                                           Miskó Bence körjegyző 

 

 

………………………………………… 

Kiszely Imre alpolgármester jkv.hitelesítő 


