Hunya Község
Képviselő-testülete
Hunya

3/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült 2011. február 07. 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,
Pintér László képviselő
Távolmaradását jelezte: Hegedűs Roland képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Miskó Bence körjegyző
Petényi Szilárdné (polgármester)
Köszönti Miskó Bence körjegyzőt, a Békés Megyei Vízművek Zrt. meghívott előadóit,
Krizsán Györgyöt és Seben Pált, Lapatinszki Imrét helyi polgárőrség elnökét, valamint
Szopkó Rudolfné és Szujó Edina gazdálkodási előadókat. Hegedűs Roland képviselő jelezte
távol maradását. Megállapítja, hogy 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:
1.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatója, javaslata a tervezett vízfejlesztési
pályázat kapcsán.
Előadó: Krizsán György (BMVZrt. vezérigazgató helyettes)
2.) Az önkormányzat 2011-2014 közötti
megvitatása.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester

időszakának

gazdasági

programjának

3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
4.) A szociális rendelet módosításának megtárgyalása, az étkezési térítési díjváltozások
miatt
Oldal: 1 / 16

Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
5.) A Hunyai Polgárőr Egyesület tájékoztatója a település közbiztonságáról.
Előadó: Lapatinszki Imre elnök
6.) Egyebek
Zárt ülés:
1.) Kérelem elbírálása.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
Javaslatot tesz arra, hogy 2. napirendként tárgyaljuk a Hunyai Polgárőr Egyesület
tájékoztatóját, mivel Lapatinszki Imre elnök korábban megérkezett. Kéri a képviselő-testületet
hogy a napirendi pontokat a javasolt cserével fogadja el.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag
egyetértett a napirendi pontok tárgyalásával a javasolt módosítás
szerint.
Petényi Szilárdné(polgármester)
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 Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatója, javaslata a tervezett vízfejlesztési
pályázat kapcsán.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a képviselő-testület 2006. évben hozott egy olyan döntést, hogy csatlakozik a
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító programhoz. Az elmúlt évben született egy olyan döntést,
miszerint önálló kutat szeretne üzemeltetni. Felmerült a javaslat, hogy településünk is
csatlakozzon a Aradi vízátvzető gerincvezetékre ivóvízellátás szempontjából. Javasolja
meghallgatni a Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatóját, és utána meghozni a döntést.
Felkéri Krizsán Györgyöt és Seben Pált tájékoztassák a képviselő-testületet az aradi
vízátvétellel kapcsolatban.
Krizsán György (Békés Megyei Vízművek Zrt. Dél-békési mérnökségének vezetője)
Köszönti a megjelenteket Elmondja, hogy elmúlt év óta a Dél-békési mérnökség vezetője,
előtte 18 éven keresztül vezette a gyomaendrődi üzemmérnökséget. Bemutatja Seben Pált a
Békés Megyei Vízművek Zrt. Regionális mérnökségének vezetőjét. Elmondja, hogy a
Közép-békési Regionális Vízellátó rendszerben 34 település vesz részt. Ennek irányítását a
Békéscsabai körzetközpontban végzik. A másik regionális kistérségi rendszerben, az
Orosháza és Térsége Kistérségi Regionális rendszer, amiben 7 település vesz részt. Ez 41
település. A Békés Megyei Vízművek Zrt. 64 településen szolgáltat ivóvizet Békés
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Megyében. A maradék 23 településen egyedi kutas vízellátás működik. A megye három
részre van osztva. Észak-, közép-, és dél békési területi mérnökségre.
Ismerteti, hogy miért javasolja a képviselő-testület korábbi döntésének megváltoztatását. A
2003-ban megindult Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program lassan célegyenesbe érkezik.
Az elmúl év végén minden testület meghozta döntését arról, hogy melyik műszaki megoldást
választja. Az egyik lehetőség szerint a települések rácsatlakoznak a Közép-békési Regionális
vízmű rendszerre, illetve néhány település úgy döntött, hogy saját kutat üzemeltet. A saját
kúttal történő ivóvízellátó települések nincsenek benne az ivóvízminőség-javító programban,
hiszen ott feltételezhetően jó a vízminőség. Hunya község a saját víztisztító berendezés
mellett döntött. A Békés Megyei Vízművek Zrt. keresett egy olyan vízbázist a déli térségben,
hogy elkerülhető legyen a víztisztítás. Mivel Magyarországon nem talált, ezért került sor az
Arad Megyei vízbázisra. Másfél éve tart a kapcsolattartás Arad Megyei Vízművekkel. Békés
Megyében öt társulás jött lére. Hunya az Orosházi Társulás tagja. 2011. januárjában született
döntés az aradi víz Magyarországra juttatásáról. Az aradi víz keverővízként kapcsolódna a
magyar vízhez. Így a magyarországi víztisztító technológia elmaradna. A tisztítóberendezés
megvalósításának a tanulmányokban szereplő beruházási költségei ugyan alacsonyabbak a
regionális ellátásnál, mégis szándékukban áll meggyőzni a település vezetését, hogy a
korábbi döntésünket gondolják át. Az EU 80 %-ban finanszírozza a projektet. A maradék 20%
önerő még mindig akkora mértékű, amit egy kistelepülés kigazdálkodni nem tud. Erre az
önerőre a kormány pályázati formában 4,5 milliárd forintot elkülönített, ami azt jelenti , hogy
90-100 % közötti lesz az elnyerhető támogatás. Bizonyos nehéz helyzetű településeken
elérheti az önerő támogatás a 100 %-ot is. Ez a támogatás a tisztítótechnológiás változatra is
vonatkozik. Ecsegfalva, Bucsa, Füzesgyarmat, Szeghalom településeken jelenleg is korszerű
technológiás ivóvizet szolgáltatnak. Ezeken a településeken olyan minőségű a víz, hogy az
ivóvízminőség-javító program nélkül is meg kell tisztítani a vizet. Így van rálátásuk arra, hogy
ezeken a településeken milyenek a működési költségek. Azt tudni kell, ha egy természetes
vizet vegyszerekkel megtisztítunk, attól kezdve nem azt az ízt isszák a fogyasztók. Ezeken a
településeken víztisztítás költsége 150 Ft/m3 . Minél kisebb egy település annál magasabb a
fajlagos költsége. Ott elérheti a 350 Ft/3 –t a víz előállítása. Akkor még az üzemeltetésről nem
is beszéltünk.
Seben Pál (Békés Megyei Vízművek Zrt Regionális mérnökségének vezetője)
Köszönti a megjelenteket. Az aradi projekt kapcsán röviden ismerteti a Békés Megyei
vízjavító program műszaki tartalmát. Aradról mindegy 22 km-es vezeték megépítésével
csatlakozni lehet a már meglévő közép-békési rendszer kevermesi vízműtelepére. Egyik ága
az orosházi rendszer Csanádapácától Szarvasig épül meg. A már meglévő és a kiépítendő
vezeték összesen 450 km. Van egy olyan váz, amelyhez minden település rácsatlakoztatható,
mintegy 10 km-es szakasz kiépítésével. A Kevermesi, Meggyesbodzási és a Csanádapácai
vízműtelepet összekötő szállítóvezeték megépül akkor is ha nincs aradi vízátvétel. Az aradi
víz ennek a rendszernek az elejére meg fog érkezni, amit keverni fogunk a magyar vízzel. A
határon átadási pontot hoznánk létre, melynek megvalósítására kormányközi szerződés
alapján kerülne sor. A kutak az Arad Megyei Önkormányzat tulajdonában vannak, amelyeket
koncessziós szerződés keretében működtetne 50-50 %-os magyar-román tulajdoni aránnyal a
Maros Rt. Amennyiben az aradi vízvétel létrejönne, akkor csökkenthető lesz az
ivóvízminőség-javító program beruházási költsége, hiszen nem kell kiépíteni a víztisztító
technológiához kapcsolódó műveket. Ez a műszaki rendszer olyan kialakítással épül meg,
hogy 20 % többlet vízmennyiség behozatalával számolunk. A tervek szerin Aradon egy vízmű
telepet létesítenének, megszakító tolózáróval és feladó gépházzal. A határig 15 km
távvezetéket kell kiépíteni.
Molnár Béla az ivóvízminőség-javító konzorcium elnöke úgy nyilatkozott, hogy az orosházi
térség, a konzorcium támogatását adta, és kiáll ennek megvalósítása mellett. Azt javasolja
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minden településnek, hogy támogassa a megvalósulást. Az össz Békés megyei társulások
létrehoznak egy közös társulást, amiben megtervezésre kerül egy olyan megyét ellátó
regionális rendszer, ami minden olyan települést ráfűz erre a meglévő illetve építendő
megoldásra, amelyik a rácsatlakozást választja. Amelyik település nem ezt választja, akkor az
I. már megtervezett megoldásba bevonja az egyéni megoldását, és így tudna részt venni a
társulások tárulásában, a vízjavító programban. Tehát minden településre megvalósítható a
vízjavító program valamelyik műszaki megoldása. Most van egy lehetőség arra, hogy a
korábbinál jobb pozíciókkal rácsatlakozzon a regionális rendszerre.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kérdezi, mennyibe fog kerülni 1 m3 víz?
Seben Pál (Békés Megyei Vízművek Zrt Regionális mérnökségének vezetője)
Jelen állapotban azt lehet megmondani, hogy mennyibe fog kerülni a beruházás, és mennyibe
fog kerülni egy 30 éves időtávra számolt amortizációs és pótlási költséggel számított
működési költség. Ugyanaz a számítási módszer amit az első vízjavító program használt. Az
már tudjuk, hogy az aradi víz Kevermesen a határon bruttó 52-60 Ft/m3 áron tudjuk átvenni.
Körülbelül az itthon megtervelt víz 40 %-át kell hozzá keverni az itthoni 25 Ft/m3 vízzel. Ez
fogja adni a megye déli részén azt a vízárat, amit még el kell szállítani. Kevermestől
Körösújfaluig háromszori átemeléssel 50 Ft alatt tudják tartani az önköltséget. Erre rájön a
helyi hálózat üzemeltetése és az üzemeltető szervezet költsége. Pontos árat egy köbméterre
vetíteni egyenlőre még nem lehet.
Krizsán György (Békés Megyei Vízművek Zrt. Dél-békési mérnökségének vezetője)
Ecsegfalván mos 350 Ft a tisztított víz előállítása. A különböző műszaki megoldások
választásakor alapvetően gazdaságossági szempontok alapján kell döntést hozni. Az
ivóvízminőség-javító program I. számú változata is elkészül, lehetősége lesz a településeknek
a választásra. Az már most látszik, hogy az aradi víz lényegesen gazdaságosabb megoldás,
mint a technológiai víztisztítás. Az aradi vízben az ammónia értéke méréshatár alatti. A Békés
Megyei Vízművez Zrt. minden településnek megküldi ezt a tervjavaslatot, amit szakmailag
támogat. Mindenképp javasolja az orosházi térség rendszerére a rácsatlakozást. A tervezőnek
leadták azokat a lehetséges elvi kapcsolási változatokat, amik egyes települések ellátására
lehetségesek. Eredetileg Nagyszénásról Kondorosra jött volna a vezeték, de ez Kondoros
álláspontja szerint nem jött létre. Így Örménykút és Hunya települések a Nagyszánás-Szarvas
vezetékre csatlakoznának Kardos településtől. Olyan átmérőkkel épül meg ez a szakasz,
amiről ezek a települések biztonsággal elláthatók. Amennyiben Kondoros vagy Örménykút
nem csatlakozik, a Kardosi ágról gond nélkül ellátható Hunya települése.
Kiszely Imre (alpolgármester)
Mennyi a község napi vízfogyasztása? Véleménye szerint, ha megemelkedik a víz ára, a
lakosság körében megcsappan a vízfogyasztás.
Krizsán György (Békés Megyei Vízművek Zrt. Dél-békési mérnökségének vezetője)
Napi 120 m3 a fogyasztás. Véleménye szerint van egy lélektani határ, ami alá nem fog
csökkenni.
Kiszely Imre (alpolgármester)
Kérdezi, nem lesznek-e szankciók, ha nem teljesítjük az elvárt fogyasztást, mint a
szilárdhulladék beszállítása esetében?
Seben Pál (Békés Megyei Vízművek Zrt Regionális mérnökségének vezetője)
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Az, aki Hunyára tanulmányi szinten technológiát tervez, azt mondja, hogy Hunya távlati
vízigénye 150-180 m3/nap. Akkor egy ilyen kapacitású vízmű telep fog létesülni.
Amennyiben radikálisan lecsökken a napi vízfogyasztás, akkor is ugyanazok az állandó
költségek rakódnak rá, mint a 180 m3 napi vízfogyasztás esetén. Vízátvételi kötelezettség
nincsen. Azért kell a távlati vízigényre tervezni, hogy olyan nyomvonalakat, átmérőket
tervezzen meg a tervező, ami biztonsággal el tudja látni 20 év múlva is a falut. Egyébként a
napi vízátvétel nincs meghatározva.
Pintér László (képviselő)
Mi garantálja, hogy az aradi víz 10 év múlva is ennyi lesz?
Krizsán György (Békés Megyei Vízművek Zrt. Dél-békési mérnökségének vezetője)
A koncessziós szerződés 49 évig kötelez. A Körös-Maros hordalékkúpjából nyerik a vizet.
Arad Megyének 80 kútja van, amiből Békés Megye 20 kutat vesz meg. A Maros Rt.-ben
Békés Megye 50 %-os részesedéssel vesz részt. Nem az aradi vízműtől vesszük meg a vizet,
hanem saját a vízmű cégünktől. Azok a kutak, amik eddig Hunyán működnek, nem kerülnek
eltömedékelésre. Jelenleg az ivóvízminőség-javító program „A” verziója fut a „B” verzió az
aradi vízátvétel. Amennyiben meghiúsul a vízátvétel, Hunyának akkor is megmarad a saját 2
kútja, ami 38 mikrogramm arzéntartalmú. Február vége március elején lesz egy bizottsági ülés
Aradon, aminek következményeképp aláírhatják a koncessziós egyezményt a két ország
között. Azok a települések, akik nem a velük üzemeltetnek, mint például Kondoros,
véleménye szerint a függetlenségüket féltik. Nem azonos a döntési mechanizmus, ezt a
félelmet nem tudják kezelni. Bízik benne, hogy Hunya Község csatalakozik a regionális
vízrendszerhez, akkor csak egy csapot kell nyitni.
Egy víziközművet üzemeltetőnek van egy méret gazdaságossága, van egy lépték, amit nem
érdemes önállóan csinálni, mert irracionális.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Folytatjuk a vitát, bízik benne, hogy megértésre jut a képviselő-testület. Az érv nyilván a
vezetékre csatlakozás mellett van, de annak idején úgy mutatták ki, hogy Hunyának megéri
önálló kutat üzemeltetni. A képviselő-testületet meggyőzték arról, hogy önálló kút legyen.
Nem csodálkozik, hogy ilyen kételyek vannak.
Krizsán György (Békés Megyei Vízművek Zrt. Dél-békési mérnökségének vezetője)
Van olyan hely, ahol nincs más megoldás, nincs olyan víz elérhető közelben, ami az EU-s
elvárásoknak megfelel, ott csak a technológiai megoldás marad. Elmondja, hogy a
technológia alkalmazása után a víz mikroszkópikus biológiai sérüléseket szenved. Nehéz lesz
az ÁNTSZ felé negatív vízmintát produkálni. Olyan településeknél, ahol 18-20 mikrogramm
fölé emelkedik az arzéntartalom, olyan mértékű hígítás szükséges, ami fajlagosan olyan
drága lenne, hogy teljesen fölösleges leenne fenntartani a saját működtetésű rendszert.
Nekünk óriási szerencsénk van, hogy elérhető közelségben van az víz. Gerendáson és
Magyarbánhegyesen Nagymágocson önálló kút működik. A gerendási és nagymágocsi
polgármester úgy kereste meg, hogy hogyan lehetne az előző döntésüket megmódosítani.
Most arról szól a történet, hogy tisztított víz, vagy természetes. Ha a településeknek most
nincs annyi pénze, hogy 90-100 %-os támogatás mellett megépítse ezt a vezetéket, akkor
sosem lesz.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Amennyiben Hunyának önálló kútja lesz, amit a Békés Megyei Vízművekkel üzemeltet, az
mennyire jelent nehézséget?
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Krizsán György (Békés Megyei Vízművek Zrt. Dél-békési mérnökségének vezetője)
Nem lehet gond, a tulajdonosok döntenek, de az látni kell, mi a tendencia. Ha a kormány által
javasolt ésszerű műszaki megoldást valaki elutasítja, nem látja biztosítottnak s szolidaritást.
Seben Pál (Békés Megyei Vízművek Zrt Regionális mérnökségének vezetője)
A tervező a döntés előkészítő anyagot - a beruházás és a 30 évre számolt pótlási és
működtetési költéségről számolt összes érték összehasonlító táblázatát - február 28.-ig
eljuttatja a településekhez, hogy felelős döntést tudják hozni. Amennyiben az orosházi térség
nem lép be a társulások társulásába, nem lesz olyan műszaki megoldás, amit meg tud
valósítani.
Miskó Bence (körjegyző)
Nagyon nem mindegy, ha kevesebb lesz a vízfelhasználás, a különbséget bele kell invesztálni
a vízdíjba.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Az ivóvízminőség javító program, immár 7 éve húzódik, felháborító, hogy nem tudunk
konkrét dolgokat. Véleménye szerint február hónap végéig tárgyalunk még erről.
Dr. Fabó János (képviselő)
Véleménye szerint a tisztított víz, nem olyan, mint a természetes. A többség bizonyára rá fog
csatlakozni a regionális rendszerre. A helyi tisztítás hosszútávon drágább megoldásnak tűnik.
Azt nem tudjuk, hogy nem éri-e retorzió azokat a településeket, aki nem fognak
rácsatlakozni. Véleménye szerint az EU nem biztos hogy külön támogatni fog olyan
kistelepülést, aki egyéneskedni akar.
Seben Pál (Békés Megyei Vízművek Zrt Regionális mérnökségének vezetője)
A megvalósíthatósági tanulmányok elkészültek, megvan a győztes megoldás. Ez most bekerül
minőségbiztosításra első körben. Amikor a pályázat beadásra került, az uniós mérnök fogja
megnézni, hogy ez a műszaki megoldás hosszútávon valóban a legjobb-e? Nagyon
kellemetlen lenne, ha valaki abban a stádiumban esik ki. Akkor már nagyon nehéz lesz a
regionális rendszerbe beintegrálódni. Mivel a hálózati veszteség jóval meghaladja a mértéket,
az összberuházási összeg 20 százalékos a mértékéig rekonstrukciót lehet végrehajtani a
települések belső hálózatában.
Dr. Fabó János képviselő távozik.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Megköszöni az előadók tájékoztatását.
Krizsán György és Seben Pál távozott.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Várja a képviselő-testület véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban.
Kiszely Imre (alpolgármester)
Véleménye szerint várjuk meg a február 28-át, még ne döntsünk.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
11/2011./II.07./ KT.sz. határozat
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1.) Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete Békés
Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatóját megismerte, és úgy dönt, hogy
a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító program kapcsán az
aradi regionális rendszerre történő csatlakozással kapcsolatos
döntését
2011. február 28. napjáig az írásos anyag
megérkezéséig- e l n a p o l j a .
2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

2.) napirendi pont
A Hunyai Polgárőr Egyesület tájékoztatója a település közbiztonságáról.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Felkéri a helyi Polgárőrség elnökét tájékozatója ismertetésére.
Lapatinszki Imre ( a helyi Polgárőr Egyesület elnöke a Megyei Polgárőrség elnökségi tagja)
Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a létszámban fogyás történt. Jelenleg 51 fő taggal
működik a helyi polgárőrség. A 2010. évben 500 eFt támogatást kapott a szervezet az OPSZ
felől. A polgármester asszony közreműködésével a Békés Megyei Önkormányzattól nyertek
100 eFt támogatást. A hunyai Posta 2 alkalommal 30-30 eFt-al támogatta a működésüket.
Most már 4 elektromos kerékpárjuk van. Egy ideje szerencsére ritkábban járnak idegenek
házalni a községben. Rendőrséggel rendszeres a kapcsolattartás. Elmondja, hogy a
polgárőrök részére ebben az évben is lesznek vizsgák.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kérdezi, hogy 51 fős taglétszámból hányan dolgoznak aktívan?
Lapatinszki Imre ( a helyi Polgárőr Egyesület elnöke a Megyei Polgárőrség elnökségi tagja)
Lényegében 20-22 fő az, aki 3-asával rendszeres szolgálatban van. Felmerült a kérés, hogy a
bűncselekmények elkerülése végett kamerát kellene felszerelni a településen.
Miskó Bence (körjegyző)
Elég sokba kerül, és körülményes az engedélyek beszerzése.
Lapatinszki Imre ( a helyi Polgárőr Egyesület elnöke a Megyei Polgárőrség elnökségi tagja)
Elmondja, hogy az elmúlt évben rendőrségi eljárás három esetben történt március hónapban.
Egy esetben az önkormányzathoz törtek be, ellopták az új fűnyírókat, egy esetben ablak
betörés volt, egy esetben pedig egy kutyát mérgeztek meg.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Amennyiben nincs kérdés, javasolja a tájékozató elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
12/2011./II.07./ KT.sz. határozat
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi Polgárőr
Egyesület elnökének tájékoztatóját a település közbiztonságáról az
előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Lapatinszki Imre elnök

3.) napirendi pont
Az önkormányzat 2011-2014 közötti időszakának gazdasági programjának
megvitatása.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Az előterjesztést mindenki megkapta. Az alakuló ülésen ismertetett elképzeléseit annyival
kívánja kiegészíteni, hogy az üressé vált Óvoda épületet még ebben a ciklusban hasznosítani
kívánja valamilyen módon. Az Óvoda, Alkotmány és Sallai utak felújítása mindenképpen
szerepelni fog a megvalósítandó feladatok között. Kérdezi, hogy van-e kiegészítés a
gazdasági programmal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kéri a határozati javaslat „A”
verzióját elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
13/2011./II.07./ KT.sz. határozat
A Képviselő-testület a 2010-2014. évre szóló Gazdasági programot az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete
alapján az előterjesztés szerint elfogadja.
(A Gazdasági program a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi)
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

4.) napirendi pont
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása.
Petényi Szilárdné (polgármester)
A 2011. évi költségvetés előterjesztését mindenki megkapta. Elmondja, hogy az évet
pénzmaradvánnyal zártuk. A 2011. évi költségvetésünk főösszege: 99.905 ezer forint. A
pénzmaradványunk befolyásolni fogja a költségvetést, amikor a 2010. évi zárszámadást
fogjuk elfogadni. Költségvetési hiányunk nincsen. 15 MFt le van kötve.
Pintér László (képviselő)
Kérdezi, mi okozza az 2010. év várható teljesítése 165 819 EFt és a 2011. évi 99.905 Eft
előirányzat közötti eltérést?
Miskó Bence (körjegyző)
A közfoglalkoztatásnál és a szociális támogatásnál mindenhol 5-10%-al kalkuláltunk.
Amikor megkapjuk, bevételként fog jelentkezni.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Decemberben kifizettük a januári béreket, hogy ne a következő évet terhelje. Miután mindent
kifizettünk maradt 30 MFt-unk. Ebből 15 MFt a lekötött betét, a többit a hiány pótlására
tervezetük be. Elmondja, hogy a Háziorvosi ellátásra majdnem 2MFt-al többet kellett költeni.
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A közüzemi díjak is magasabbak lettek. Még nem tudjuk mennyit kell visszafizetnünk
márciusban az iparűzési adó miatt. A gyermekek utaztatása sem annyiba került, amit
beterveztünk. A közmunka keretén belül a könyvtárhoz színes nyomtatót vásárolunk. A
weblapot mindenképpen meg kell csináltatnunk, törvényi előírás, hogy fent legyenek a
rendeletek. Kért rá árajánlatot. A temető kerítéshez kell majd sódert, cementet vennünk.
Készíteni fog pontos kimutatást a 2011. évi kiadásokról.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, javaslata a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
javasolja elfogadni az előterjesztést.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:

„Hunya Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2011 (II. 08) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Hunya Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése alapján
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 67. §-a alapján külön címeket alkotnak, melyek további alcím bontásra
nem kerülnek. A költségvetésben más cím nem kerül meghatározásra.
(2) A címrendet a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2011. évi
költségvetési kiadási főösszegét 99 905 ezer forintban, bevételi főösszegét 99 905 ezer
forintban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti,
valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet
tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) személyi jellegű kiadások:
17 402 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:
4741 ezer forint,
c) dologi jellegű kiadások:
43 324 ezer forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ezer forint,
e) speciális célú támogatások:
ezer forint,
f) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és
támogatások 15 834 ezer forint.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és
felhalmozási cél szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. melléklet
tartalmazza.
*B/ Ha a költségvetésben hiány van
7. § (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző
évek pénzmaradványa nélküli – összesített költségvetési bevétele 74 987. ezer Ft, kiadása 99
905 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a hiány 24 918. ezer Ft.
(2) Az önkormányzat 2011. évi hiányának finanszírozási módját az 4. melléklet
tartalmazza.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.
9. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok
előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet rögzíti.
(3) Az önkormányzati szintre összesített, a 2011. év várható bevételi és kiadási
előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalékot valamint
céltartalékot nem képzett.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület
500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a
hitelszerződésről a hitelszerződés aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles
tájékoztatást adni.
(2) Az 500 ezer forint értékhatár feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök
kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
28. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött
költségvetési többletet köteles hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek
lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe
utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles
tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet
felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
12. § A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában a 2011. évre az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
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13 § Az önkormányzat a közalkalmazottak részére havi 5000 Ft/fő melegétel utalványt
biztosít.
7. Egyéb rendelkezések
14. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az
önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor
bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza
meg.
8. Záró rendelkezések
15. § E rendelet 2011 év február hó 08. napján lép hatályba.

Kelt: Hunya, 2011. február hó 03. nap

P.H.
Miskó Bence
körjegyző

Petényi Szilárdné
polgármester”

Az 1/2011./II.08./KT. számú rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5.) napirendi pont
A szociális rendelet módosításának megtárgyalása, az étkezési térítési
díjváltozások miatt
Petényi Szilárdné (polgármester)
Felkéri a körjegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Tímárné Pintér Aranka élelmezésvezető megérkezett.
Miskó Bence (körjegyző)
A Gyomaendrődi Gondozási Központ jelezte felénk, hogy a szociális ebédet bruttó 691 Ft-ér
fogják megvásárolni tőlünk, amit 364 Ft+ áfa áron fognak adni a lakosoknak. A különbözetet
állami normatívaként kapják meg. Módosítani kell a szociális rendeletünket. 2009.
szeptembere óta 584 Ft-ért adtuk a felnőtt ebédet. A gyermek menzát 400 Ft-ért, a napközit
pedig 500 Ft-ért adtuk.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Ez 17,5 %-os emelés!
Tímárné Pintér Aranka (élelmezésvezető)
Elmondja, hogy ezzel ugyanúgy emelkedne a többi térítési díj is.
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Miskó Bence( körjegyző)
Másfél éve nem emeltünk normát. Ismerteti, hogy a kiküldött anyagon kívül az
élelmezésvezető kidolgozott egy 10 %-os helyi emelési javaslatot.
Tímárné Pintér Aranka (élelmezésvezető)
Attól tartva, ha egységesen 17,5 %-os emelést hajtunk végre, félő, hogy sok étkezőt fogunk
veszíteni, ezért javasolja a norma bontást. Kidolgozta a helyi étkezők 10 %-os emelési
javaslatát, melyet ismertet.
Miskó Bence (körjegyző)
Nekünk az lenne a jó, ha a vendégétkező megmarad. Javasolja felnőtt zóna bevezetését.
Ismerteti a szociális rendeletet, majd javasolja az elhangzottak szerint elfogadni az
előterjesztést.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
„Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2011. (II.8.)
önkormányzati rendelete a 10/2008. (XII.1.) szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló rendeletének módosításáról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
" 1. melléklet
Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testülete az önkormányzat által megállapított
intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg 2011. március 1. napjától a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében:
Nettó Nyersanyagnormák:
Óvoda napközi:
294 Ft
Iskola menza (csak ebéd):
207 Ft
Iskola napközi (háromszori étkezés):
318 Ft
Felnőtt zóna (csak ebéd nyersanyagnorma): 207 Ft
Felnőtt (csak ebéd nyersanyagnorma):
221 Ft
A szolgáltatott vendég felnőtt zóna ebéd térítési díja:
nettó térítési díj: 514 Ft/fő
25 % ÁFA: 128 Ft/fő
Összesen: 642 Ft/fő
A szolgáltatott vendég felnőtt ebéd térítési díja:
nettó térítési díj: 553 Ft/fő
25 % ÁFA: 138 Ft/fő
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Összesen: 691 Ft/fő
A szolgáltatott gyermek menza (csak ebéd) térítési díja:
nettó térítési díj: 352 Ft/fő
25 % ÁFA: 88 Ft/fő
Összesen: 440 Ft/fő
A szolgáltatott gyermek napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) térítési díja:
nettó térítési díj: 440 Ft/fő
25 % ÁFA: 110 Ft/fő
Összesen: 550 Ft/fő"
"
3.§
A rendelet 2. számú melléklete a következők szerint változik
"2.számú melléklet
Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testülete az önkormányzat által megállapított
intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg 2009. február 1. napjától a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében
A Térségi Szociális Gondozási Központ Hunya 6. számú telephelyén alkalmazandó az 1993.
évi III. tv szerint számított intézményi térítési díjak az alábbiak szerint kerülnek
meghatározásra.
1. Szociális étkeztetés
364 Ft + ÁFA
2. Házi segítségnyújtás
355 Ft/óra
3. Nappali ellátás
A 6. számú Idősek Klubja (Hunya, Rákóczi út 31.) étkezés igénybevétele nélküli klubtagsági
díja:
50 Ft/gondozási nap
4. Támogató szolgálat
a.) személyi segítés:
b.) személyi szállítás:
c.) személyi segítés szociálisan nem rászorulók részére:
d.) személyi szállítás szociálisan rászorulók részére:

235 Ft/óra
40 Ft/km
350 Ft/óra
155 Ft/km

4.§
Ez a rendelet 2011.március 1. napjával lép hatályba.
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Hunya, 2011. február 4.
Petényi Szilárdné
polgármester

Miskó Bence
körjegyző”

A 2/2011./II.08./sz. szociális rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6.) napirendi pont
Egyebek
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy
a Békés Megyei Kormányhivataltól Dr. Bálin Anna észrevételben
kifogásolta, hogy a Gyomaszolg Kft.-vel a folyékony- és szilárdhulladék szállítására nincs
helyi rendeletünk. Kértünk módosítást, hogy 2011. március 31-ig kapjunk határidőt a rendelet
megalkotására. Olyan formában, ahogy eddig volt, nem maradhat.
Petényi Szilárdné (polgármester)
A szolgáltatónak kellene egyéni szerződést kötnie a lakosokkal és nem pedig az
önkormányzattal.
Miskó Bence( körjegyző)
A Gyomaszolg Kft. március középére ígért egy árkalkulációt. Javasolja, a képviselő-testület
bízza meg azzal, hogy készítse elő a rendeletet a Gyomaszolg Kft.-től megkapott
költségkalkuláció megékezése után.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri a javaslat elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
14/ 2011./II.07./ KT.sz. határozat
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a
körjegyzőt, hogy készítse el és terjessze elő a települési folyékony- és
szilárdhulladék szállításáról szóló helyi rendelet tervezetet.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Miskó Bence körjegyző
Miskó Bence( körjegyző)
Elmondja, hogy a polgármester asszony elmúlt évi (6 havi bérének megfelelő) jutalom
kifizetésével kapcsolatban is kaptunk észrevételt a felettes szervtől. Azt kifogásolták, miért az
új képviselő-testület adott jutalmat, amikor az előző testület adhatott volna. Az új képviselőtestület csak október hónaptól adhatott volna. Kéri módosítani a 122/2010./XII.06./ sz.
határozatot miszerint a 2010-es évre ad 2 havi jutalmat, a 2011. évre ad 1 havi jutalmat és
megállapítja, hogy ez az összeg már kifizetésre került. 3-4 hónap múlva hozunk egy újabb
határozatot, amiben megállapítjuk neki a maradék 3 havi jutalmat az év első felére. Kéri az
elhangzottak elfogadását.
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
15/2011./II.07./ KT.sz. határozat
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy
módosítja a 122/2010./XII.06./ sz. határozatát az alábbiak szerint:
(1) Petényi Szilárdné polgármestert részére 2010. évben 2 havi, 2011.
évben 1 havi illetményének megfelelő összegben ( 2*132.000 Ft és
1*132.000 Ft ) bruttó 396.000 Ft jutalomban részesíti, melynek
számfejtése és kifizetése 2010. év december hónapban megtörtént.
(2)A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiszely Imre alpolgármester
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy a korábbi döntésünket, miszerint 2011. január 1-től Hunya kilép a kistérségi
Hatósági Igazgatási Társulásból, nem fogadták el. A kilépés előtt 3 hónappal korábban meg
kellett volna hozni a döntést, valamint a többi települést is tájékoztatni kell.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Mivel Dr. Skorka András végezete a hatósági feladatokat - aki most január 1-jétől lett a
Kistérésig Iroda vezetője - így a társulás önmagától is megszűnik. A települések új Hatósági
Igazgatási Társulást kívánnak létrehozni március 1. napjától. Ismerteti az előterjesztést, majd
kéri az elfogadását. A döntésünket már a holnapi napon megküldjük Szarvasra.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
16/2011./II.07./ KT.sz. határozat
(1) A képviselő-testület hozzájárul a jelenlegi Hatósági Igazgatási
Társulás 2011. február 28. napjával történő megszűnéséhez.
(2) Egyidejűleg dönt, hogy 2011. március 1. napjával Szarvas Város
Önkormányzatával, illetve a résztvevő többi településsel új Hatósági
Igazgatási Társulást kíván létrehozni a korábbi társulási
megállapodásban foglalt feladatokra, olyan formában, hogy a
feladatok ellátására megbízza Szarvas Város Jegyzőjét.
(3) A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Petényi Szilárdné (polgármester)
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Elmondja, hogy a továbbiakban egy beérkezett kérelem elbírálására zárt ülést tartunk.
A zárt ülés nyílttá nyilvánítása után megkérdezi, hogy van-e hozzászólás? Amennyiben nincs,
az ülést bezárja. Mindenkinek megköszöni a megjelenést.

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

……………………………
Miskó Bence körjegyző

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