Hunya Község
Képviselő-testülete
Hunya

4/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült 2011. február 28. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme
Jelen vannak:
Petényi Szilárdné polgármester,
Kiszely Imre alpolgármester,
Dr. Fabó János képviselő,
Hegedűs Roland képviselő,
Pintér László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Miskó Bence körjegyző
Petényi Szilárdné (polgármester)
Köszönti Miskó Bence körjegyzőt, valamint a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
minden képviselő 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.) Döntés az Orosháza és Térsége Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás programjában való
részvételről.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
2.) Döntés a Hunya Község
Önkormányzat weblapjának készítésével kapcsolatos
árajánlatról. Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
3.) Döntés a Békés Megyei Önkormányzat által kezdeményezett közös gázbeszerzésben
való részvételről.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
4.) Döntés a KEOP 7.1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése c.
pályázatban való részvételről.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
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5.) Egyebek
Zárt ülés:
Napirendi pont:
1.) Kérelem elbírálása.
Előadó: Petényi Szilárdné polgármester
Kéri a képviselő-testületet hogy a napirendi pontok elfogadására.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban
szereplő napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértett.
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
Döntés az Orosháza és Térsége Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás
programjában való részvételről.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen elnapoltuk az Aradi Regionális
vízrendszerhez való csatlakozás, illetve az önálló kút üzemeltetésében való döntést. Úgy látja
kormányzati szinten a regionális csatlakozást javasolják és támogatják. Nem nagyon van
választási lehetőségünk. A mai napon mindenképpen döntenünk kell. Kondoros Nagyközség
már elfogadta a csatlakozást. Ezért abból az irányból Orosháza-Nagyszénás-Kondoros felől
kapjuk a vizet, nem Kardos felől, ahogyan az elmúlt ülésen elhangzott. Akkor Hunya lett
volna a végpont, így Kardos lesz. Akármilyen irányban megyünk, a jelenlegi kutat le fogják
zárni, úgy, hogy bármikor megnyitható legyen. Véleménye szerint azt bele kell vetetni a
megállapodásba, hogy csak infláció arányosan emelhetik a vízdíjat.
Miskó Bence (körjegyző)
Ha ez a beruházás létrejön, amit az EU adott 25. év alatt vissza kell termelni. Amennyiben
elfogadjuk a csatlakozást, fel kell készülni rá, hogy nem lesz népszerű döntés.
Ismereti a határozati javaslatot.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Felkéri a képviselő-testület tagjait a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület név szerinti szavazást rendel el.
Miskó Bence (körjegyző)
Név szerinti sorrendben szólítja a képviselőket.
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete név szerinti szavazással
Dr. Fabó János képviselő
Hegedűs Roland képviselő
Kiszely Imre alpolgármester
Petényi Szilárdné polgármester
Pintér László képviselő

1 igen szavazattal,
1 igen szavazattal,
1 tartózkodással,
1 igen szavazattal,
1 nem szavazattal az alábbi döntést hozza:

18/2011./II.28./ KT.sz. határozat
(1) A képviselő - testület, mint az Orosháza és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6)
tagja hozzájárul, hogy a társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavítási program - az aradi víz átvezetését figyelembe vevő úgynevezett II. változatának kidolgozása érdekében több társulás
által megalakítandó Társulások Társulásának, vagy a pályázat
céljainak megfelelő egyéb együttműködési forma megalakításában
részt vegyen.
(2) A képviselő - testület, mint az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség
Javító Önkormányzati Társulás (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6)
tagja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási program - az aradi víz
átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II. változatának
kidolgozásakor, a település vízellátását, az aradi vízátvezetéssel
létrejövő regionális ellátás műszaki változatát kéri megtervezni.
(3) Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: folyamatos
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
2.) napirendi pont
Döntés a Hunya Község Önkormányzat weblapjának készítésével kapcsolatos
árajánlatról.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja hogy a körjegyzőség szerződést kötött a kondorosi ProfNet Kft.-vel a
számítógépek karbantartására. A település weblapja korábban nem volt folyamatosan
karbantartva. Minden képviselő-testületi ülés anyagának és a rendeleteknek fenn kell lenni
rajta. Elérhetővé kell tenni a lakosság számára. Zsjak Péter vállalkozó elkészítené a weblap
alapokat, utána Szujó Edina végezni a karbantartását. Folyamatosan lehetne frissíteni, képeket
feltenni a települési rendezvényekről. Ennek költsége bruttó 100.000 Ft. Javasolja megbízni a
ProfNet Kft.-t település honlapjának fejlesztésével.
Tájékoztatja a képviselő-testülete, hogy a ciklus végével szeretne egy könyvet kiadni a
településről. Folyamatosan gyűjti a régi és új képeket az anyaghoz.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
19/2011./II.28./ KT.sz. határozat
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A képviselő - testület elfogadja ProfNet Kft. (Zsjak Péter egyéni
vállalkozó 5553 Kondoros, Hősök u. 17/1.) ajánlatát Hunya település
honlapjának fejlesztésére.
Elfogadja a fejlesztés bruttó 100 000 Ft-os költségigényét és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
(az ajánlat a jegyzőkönyv 1.számú melléklete)
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
3.) napirendi pont
Döntés a Békés Megyei Önkormányzat által kezdeményezett közös
gázbeszerzésben való részvételről.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy minden évben újra meg kell kötni a Békés Megyei Önkormányzattal és a
résztvevő településekkel a szindikátusi szerződést. A képviselő-testületnek 2011. március 04.ig szándéknyilatkozatát kell adnia arra vonatkozóan, hogy a közös földgázbeszerzésre
irányuló kezdeményezésben részt kíván venni, jóváhagyja a szindikátusi szerződést,
valamint felhatalmazást ad polgármester és a körjegyző részére annak aláírására.
Pintér László (képviselő)
Kérdezi, hogy érezhető-e ennek az előnye.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Igen, az elmúlt évben kevesebbet kellett fizetnünk a gázfogyasztásért. Kéri elfogadni az
ismertetett határozati javaslatot.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
20/2011./II.28./ KT.sz. határozat
(1) Hunya Község Önkormányzatának képviselő - testülete
kinyilvánítja csatlakozási szándékát
a Békés Megyei
Önkormányzat által kezdeményezett közös földgáz energia
beszerzésére irányuló szindikátushoz partneri együttműködésében
konzorciumi keretek között.
(2) A csatolt szindikátusi szerződés tervezetet jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a Szindikátusi
Szerződést aláírja és a közös földgáz beszerzés ügyében eljárjon.
(A Szindikátusi Szerződés tervezete a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete)
Határidő: folyamatos
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző

4.) napirendi pont
Döntés a KEOP 7.1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
fejlesztése c. pályázatban való részvételről.
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Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer pályázattal kapcsolatban
megint döntést kell hoznia a képviselő-testületnek. Hol kilépünk, hol visszalépünk a
pályázatba ami már három éve húzódik. Most újabb pályázat lesz. Véleménye szerint
hozzunk egy végleges döntést, hogy nem kívánunk belépni.
Petényi Szilárdné (polgármester)
A zöldhulladék elszállítása Gyomaendrődre terhet róna a lakosságra. Javasolja, hogy
kistelepülés lévén magunk oldjuk meg a komposztálást egy komposztáló megépítésével és
dokumentálnák a ki és beszállítást.
Ettől függetlenül tervben van még egy szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása a Táncsics
utcába, de meg tudjuk pályázat nélkül oldani Kéri elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
21/2011./II.28./ KT.sz. határozat
(1) Hunya
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
véglegesen úgy dönt, hogy a KEOP 7.1.1.1-2008-0009
azonosító számú projekt a Területi szilárdhulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése c. pályázaton nem kíván részt
venni.
(2) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulását a döntésről tájékoztassa
határozati kivonat útján.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
5.) napirendi pont
Egyebek
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy megkerestek bennünket
a Magyarországi Evangélikus Egyház
fenntartásában működő szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálattól, hogy a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulásával kötöttek megállapodást szerint 4 új szolgáltatást vezetnek be
intézményükben. Hunya Községben utcai szociális munkát szeretnének végezni. Jellemzően a
hajléktalanok felkutatása, információnyújtás, utcai ételosztást a rászorulóknak, valamint 24
órás krízisautóval biztosítanák az állandó készenlétet. Ruhagyűjtést, osztást szerveznének.
Javasolja a segítség elfogadását, kéri a képviselő-testületet a döntés meghozatalára.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
22/2011./II.28./ KT.sz. határozat
(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (1085 Budapest, Üllői
út 24.sz.) fenntartása alatt működő szarvasi Ótemplomi
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Szeretetszolgálat és a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
(5540 Szarvas, Kossuth út 19.sz.) által benyújtott - DAOP-20084.1.3.C.D. sz. pályázati felhívásban szereplő 4 új szolgáltatás
bevezetéséről - feladat ellátási szerződés módosításával egyetért.
(2)A képviselő- testülete hozzájárul a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulással kötött feladat ellátási szerződés
módosításához utcai szociális munka ellátására Hunya községben.
(3) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
(a Magyarországi Evangélikus Egyház megkeresése mellékelve)
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Petényi Szilárdné (polgármester)
Ismerteti hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás március 1. napjától új Hatósági
Igazgatási Társulást hoz létre Szarvas, Csabacsűd, Örménykút és Hunya települések
részvételével. Megküldték a társulási megállapodást. Ismerteti a határozati javaslattal együtt,
majd kéri elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
23/2011./II.28./ KT.sz. határozat
(1)Hunya Község Önkormányzatnak képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 2011. március 1. napjától tagja kíván lenni a Körös-szögi
Hatósági Igazgatási Társulásnak Szarvas Város, Csabacsűd
Nagyközség Hunya Község és Örménykút Község települések
részvételével.
(2) A Szarvas-Csabacsűd-Hunya-Örménykút Hatósági-Igazgatási
Társulási megállapodás tervezetét egyhangúlag elfogadja, egyben
felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt annak aláírására.
(3) Utasítja a polgármestert, hogy tájékoztassa Szarvas Város
Önkormányzatát a döntésről határozati kivonat útján.
Határidő: azonnal
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző
Szarvas Város Jegyzőjének VI.233/2/2011. sz. megkeresése, és a megállapodás tervezet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a továbbiakban egy beérkezett kérelem elbírálására zárt ülést tartunk.
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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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