Hunya Község
Képviselő-testülete
Hunya

5/2012.
JEGYZŐKÖNYV

Készült 2012. április 25. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron
következő üléséről.
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme
Jelen vannak:
Petényi Szilárdné polgármester,
Kiszely Imre alpolgármester,
Hegedűs Roland képviselő,
Pintér László képviselő
Távolmaradását jelezte:
Dr. Fabó János 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 képviselő távol van, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendi
pontjaira, melyek a következők.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a korábban működő önkormányzati tulajdonú kábeltelevíziós hálózat
bontási munkáinak alakulásáról (Előadó: Petényi Szilárdné polgármester)
2. Beszámoló a helyi adókról 2011. év vonatkozásában (Előadó: Miskó Bence körjegyző)
3. Polgármesteri tájékoztató a Körös-szögi Kistérségben folytatott munkákról (Előadó:
Petényi Szilárdné polgármester)
4. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2012. évi karbantartási tervének
meghatározása (Előadó: Petényi Szilárdné polgármester)
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5. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 2011. év
vonatkozásában (Előadó: Miskó Bence körjegyző)
6. A Körös-szögi Kistérséggel kapcsolatos ügyek megtárgyalása (Előadó: Petényi
Szilárdné polgármester)
7. A 2012. június 9. napjára tervezett Családi Nap előkészítéséről szóló tájékoztatás
(Előadó: Petényi Szilárdné polgármester)
8. Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége intézmény 2011. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása (Előadó Miskó Bence körjegyző)
9. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása (Előadó:
Petényi Szilárdné polgármester)
10. Egyebek.
Kéri a képviselő-testületet a napirendi pontok elfogadására.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban
szereplő napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
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.
Petényi Szilárdné (polgármester)
A napirendi pontok előtt tájékoztatni kívánja a képviselő-testületet a lejárt határidejű
határozatokról. Az előterjesztést mindenki megkapta, ismerteti. Egyéb hozzáfűznivalója
nincs, kéri elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
27/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő-testület elfogadja Petényi Szilárdné polgármester
tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete)
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

1. napirendi pont
Tájékoztató a korábban működő önkormányzati tulajdonú kábeltelevíziós hálózat
bontási munkáinak alakulásáról
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Petényi Szilárdné (polgármester)
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kábel TV bontási munkálatokat elvégeztük a
bontást lezártuk, a dokumentumokkal az elszámolás a Nemzeti Méndia és Hírközlési Hatóság
felé megtörtént. Kéri az előterjesztés elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
28/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő-testület elfogadja Petényi Szilárdné polgármester
tájékoztatóját a korábban működő önkormányzati tulajdonú
kábeltelevíziós hálózat bontási munkálatainak alakulásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete)
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

II. napirendi pont
Beszámoló a helyi adókról 2011. év vonatkozásában
Miskó Bence (körjegyző)
Ismerteti az elkészített előterjesztést. Véleménye szerint összességében megállapítható, hogy
az önkormányzat által kezelt adók tekintetében a fizetési hajlandóság jónak mondható.
Petényi Szilárdné(polgármester)
Elmondja, hogy a kintlévőségünk 3.000.150 Ft, mely az elmúlt évihez képest kevesebb.
Kiküldésre kerültek nyugdíjfolyósító, valamint a foglalkoztató cégek felé a letiltások.
Amennyiben nincs kérdés, kéri a napirend elfogadását.
Pintér László (képviselő)
Véleménye szerint javuló tendenciát mutat a fizetési hajlandóság.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
29/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő-testület elfogadja Miskó Bence körjegyző
beszámolóját az előterjesztett írásos anyag és az ülésen
elhangzott információk alapján a helyi adókról 2011. év
vonatkozásában.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3.sz. mellékletét képezi.)
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Határidő: azonnal
Felelős: Miskó Bence körjegyző

III. napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató a Körös-szögi Kistérségben folytatott munkákról
Petényi Szilárdné (polgármester)
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta áttanulmányozásra. Elmondja, hogy a
kötelezettségeinknek mindig eleget tettünk. Javasolja elfogadni a tájékoztatót.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
30/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő-testület elfogadja Petényi Szilárdné polgármester
tájékoztatóját a Körös-szögi Kistérségben folytatott munkákról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

IV. napirendi pont
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2012. évi karbantartási tervének
meghatározása
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a napirendre nem készült írásos anyag, de a körjegyző úr ismerteti a
szükségessé vált karbantartási munkálatokat.
Miskó Bence (körjegyző)
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2012. évi karbantartási munkálatait az alábbiak
szerint javasolja elfogadni:
- piactéri padok tetővel való ellátása
- óvodai szolgálati lakás Gyomaszolg Ipari Park Kft. által felmért és ismertetett
többletmunkáinak megvalósítása.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Az óvodai szolgálati lakásnál kell még 2 bojlert venni. A konyhába csináltatott egy
mosogatószekrényt. Hiányzik az ablakpárkányon a lemez. Körülbelül 100 eFt
többletköltségbe kerül a felújítás.
Kéri a 2012.évi karbantartási terv elfogadását az elhangzottak szerint.
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
31/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő – testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
2012. évi karbantartási munkálatait az alábbiak szerint
határozza meg végrehajtatni:
- piactéri padok tetővel való ellátása
- óvodai szolgálati lakás Gyomaszolg Ipari Park Kft által felmért
ismertetett többletmunkáinak megvalósítása bruttó 100.000 Ft
többletköltséget jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: 2012. december 31.
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző
V. napirendi pont
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 2011. év
vonatkozásában
Miskó Bence (körjegyző)
Előterjesztését a demográfiai mutatók ismertetésével kezdi. Röviden szól a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmények, támogatások alakulásáról. Kiemeli a jegyzői hatáskörben
tett gyámhatósági intézkedéseket. Elmondja, hogy 2011. évben védelembe vétel nem történt.
Beszélt még az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatáról. Az átfogó éves értékelést
minden évben meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalának.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Javasolja az előterjesztés elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
32/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
(1)A képviselő-testület megismerte a körjegyző által készített
átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról a 2011. év vonatkozásában és annak tartalmával
egyetért.
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(2)Megbízza a körjegyzőt, hogy az értékelést a Békés Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához küldje meg.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5.sz. mellékletét képezi.)
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Miskó Bence körjegyző
VI. napirendi pont
A Körös-szögi Kistérséggel kapcsolatos ügyek megtárgyalása

Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása megküldte részünkre a Tárulási
Megállapodás 2.sz. módosítását, melyet ismertet. El kell fogadni továbbá mozgókönyvtári
szolgáltatás ellátására vonatkozó keretmegállapodás módosítását.
Miskó Bence (körjegyző)
Ismerteti a módosító javaslatot, mely a következő: A mozgókönyvtári szolgáltatáshoz
kapcsolódó kistérségi normatív támogatásból a feladatok ellátásához szükséges összeget amely a 2012. évre vonatkozóan: 1 840 000, Ft, azaz egymillió nyolcszáz negyven ezer forint
- a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár részére - pénzeszköz átadás - átvételi megállapodás
alapján utal át a Társulás. Az átutalásra minden
negyedévet követő hónap 10-ig kerül sor,
kivéve az utolsó negyedévet, melyre vonatkozóan az átutalás határideje 2012. december 10.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri mindkét előterjesztést elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
33/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület a Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás
módosítását megismerte és az ülésen elhangzott módosításokkal elfogadta az alábbiak szerint:
1. / A Társulási megállapodás I. "Általános rendelkezések" fejezet az alábbi 19. ponttal
egészül ki:
19. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás közbeszerzési feladatainak előkészítésére,
lebonyolítására és végrehajtására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően állandó, kilenc tagú közbeszerzési bíráló bizottságot hoz lére,
mely bizottság tagjait a tagtelepülések javasolják.
2. / A Társulási megállapodás III. "A Többcélú Társulás részletes feladatai" 8. pontja - A
Társulás a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat - közbeszerzési szakértő
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közreműködését igénylő beszerzések, beruházások eseteit kivéve - a Szarvas Város
Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás keretén belül látja el - törlésre kerül.
3./ A Társulási Megállapodás V. "A Többcélú Társulás Szervezeti rendszere" fejezet egy 5.5.
alponttal kiegészül:
5.5. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
létrehozott közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét és két alelnökét a bizottság tagjai maguk
közül választják meg.
4./ A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
és formában hatályban maradnak.
A képviselő - testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6.sz. mellékletét képezi.)
Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester
Brlás János elnök
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
34/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület elfogadja a Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsa által 2012. március 5. napján a 47/2012. (III.05.) határozatával elfogadott Körös szögi Kistérség Többcélú Társulása mozgókönyvtári szolgáltatás ellátására vonatkozó
keretmegállapodás módosítását az alábbiak szerint:
A felek jogai, kötelezettségei fejezet 3. és 3.1. alpontját az alábbiak szerint módosítja:
3.) A Társulás biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatás ellátásához szükséges anyagi
eszközöket, az alábbiak szerint:
3.1. A mozgókönyvtári szolgáltatáshoz kapcsolódó kistérségi normatív támogatásból a
feladatok ellátásához szükséges összeget - amely a 2012. évre vonatkozóan: 1 840
000, Ft,
azaz egymillió nyolcszáz negyven ezer forint - a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár részére - pénzeszköz átadás - átvételi megállapodás alapján utal át a Társulás. Az
átutalásra minden
negyedévet követő hónap 10-ig kerül sor, kivéve az utolsó negyedévet,
melyre vonatkozóan az átutalás határideje 2012. december 10.
A Keretmegállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában és
tartalommal hatályban maradnak.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére:
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7.sz. mellékletét képezi.)
Határidő: folyamatos
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

VII. napirendi pont

A 2012. június 9. napjára tervezett Családi Nap előkészítéséről szóló tájékoztatás
Petényi Szilárdné (polgármester)
A Családi Nap előkészületei már folynak. A sátrakat Gyomaendrődről fogjuk kapni a
polgárvédelmtől. A Művelődési Ház belső udvarán kerülnek felállításra. A főzés meg lett
beszélve, csak az alapanyagot kell megvennünk hozzá. A szegedi Fúvószenekar tart előadást.
Délben lesz az ebéd, 1-2 óra között a motoros felvonulás lesz. 6 órától Bunyós Pityu fog
zenélni Várkonyi Tibor vállalkozó felajánlotta, hogy a fellépés felét kifizeti. A program a
fúvószenekarral indul, utána lesz Tóth Vera, utána Leblanc Győző és Tóth Éva, utána Bunyós
Pityu. Legvégül bál. A babgulyásból készült ebéd mindenkinek ingyen van. Esetleg még
beszél Varga Jánossal, hogy nem hozna-e ki birkapörköltet, ha netán valaki szeretne
vásárolni. A büfét az Ott-Ann Kft. biztosítaná egész nap. Javasolja, hogy készüljön
szendviccsel is. Kéri Hegedűs Roland képviselő, hogy szervezze meg a focicsapatokat a
sportpályán. A gyerekeknek szervezünk kézműves foglalkozást.
Miskó Bence (körjegyző)
A Szarvasi Evangélikus Szeretetszolgálat 85 eFt.-ér biztosítja a gulyásleves főzést és az
evőeszközöket. Csak tűzifát kérnek. Javasolja a polgármester asszony tájékoztatóját az
elhangzottak szerint elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
35/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
(1)A képviselő - testület elfogadja Petényi Szilárdné
polgármester tájékoztatóját az elfogadott rendezvényterv alapján
2012. június 9. napjára tervezett Családi Nap előkészítésének
alakulásáról.
(2)A képviselő-testület 85.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt az Ótemplomi Szeretetszolgálatnak (5540
Szarvas, Vajda Péter út7.sz.) 800 adag babgulyás főzésére az
együttműködési
megállapodás
szerint
2012.
évi
költségvetésében a közművelődési szakfeladat terhére.
(3)Megbízza a
megtételével.

polgármestert

a

szükséges

intézkedések
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Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

VIII. napirendi pont
Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége intézmény 2011. évi gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása

Miskó Bence (körjegyző)
Ismerteti a körjegyzőség 2011. évi zárszámadását. Elmondja, hogy a pénzmaradvány 1.
159.430 Ft. Ebből 1 MFt benn marad a körjegyzőségben, ennyivel kevesebb hozzájárulást
kell a két településnek befizetnie. A maradék 160 eFt szabad pénzmaradványból fizetjük
Szopkónénak a mérlegképes továbbképzését.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs javasolja a körjegyzőség 2011. év
zárszámadását az előterjesztés szerint elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2012.(IV.25.)KT. sz. határozata
az Örménykút és Hunya Községek 2011. évi zárszámadásáról
Örménykút és Hunya Községek képviselő-testületei az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az Örménykút és
Hunya Községek Képviselő-testületei a 2011 évi zárszámadásáról az alábbi határozatot
alkotja.
1. A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítése
1. § A képviselő-testületek az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége teljesített 2011.
évi
a) kiadási főösszegét 30 910 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 30 433 ezer forintban
állapítja meg.
2. § A Körjegyzőség 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti –
költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél
szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Körjegyzőség 2011. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
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a) személyi jellegű kiadások: 21 758 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 5 015 e Ft
c) dologi jellegű kiadások: 3 868 e Ft
d) egyéb folyó kiadások: 332 e Ft
(2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
4.§ A képviselő-testületek az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 2011. évre
összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
7.§. Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 2011. évi gazdálkodás során
keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 1 159 430 Ft. Ezt az
összeget kéri a két képviselő testület által jóváhagyni. Az ezerre kerekített pénzmaradvány 1
160 e. Ft. A pénzmaradvány felhasználása a 2012. évi működéshez használható fel. A
pénzmaradványból 1 millió Ft a 2012. évi finanszírozáshoz járul hozzá.
Mellékletek:
1. sz. Bevételi lista.
2. sz. Kiadási lista
3. sz. Szakfeladatonkénti bevételi és kiadási lista.
4. sz. Felhalmozási kiadások.
5. sz. Pénzmaradvány kimutatási lista.
6. sz. Létszám lista.
Határidő: azonnal
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester
Szakács Jánosné polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8.sz. mellékletét képezi.)

IX. napirendi pont
Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása

Petényi Szilárdné (polgármester)
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Ismerteti a 2011. év költségvetési teljesítés főbb számadatait. A költségvetésben hiány van.
Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó –finanszírozási célú műveletek és az előző évek
pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele: 99.724 eFt, kiadása:
104.768 eFt. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó hiány 5.044 eFt. A
hiány finanszírozási módját az 5.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat gazdálkodása
során keletkezett pénzmaradványa: 30.322 eFt, mely a 8.sz. melléklet szerint használható fel.
Elmondja, hogy a belső ellenőrzés hiányosságait folyamatosan pótoltuk. Amennyiben nincs
kérdés, kéri a beszámoló rendelet elfogadását az elhangzott kiegészítéssel együtt.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
„Hunya Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az
önkormányzat 2011 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. § A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1./2011. (II. 08.)
önkormányzati rendelet határozza meg.
2. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2011.
évi
a) kiadási főösszegét 104 768 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 133 910 ezer forintban
állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített 2011. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat
szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat összesített 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését
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működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási
célonként a 3. melléklet rögzíti.
7. § Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését
feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
A költségvetésben hiány van
8. § (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző
évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 99 724 ezer Ft,
kiadása 104 768 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó hiány 5 044
ezer Ft.
(2) Az önkormányzat 2011. évi teljesített hiányának finanszírozási módját az 5. melléklet
tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 fő.
10. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok
előirányzatait éves bontásban – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a 6. melléklet
tartalmazza.
(2) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat – 2011. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 7. melléklet rögzíti.
11. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0
ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat összevont 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos
jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 30 322 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A
jóváhagyott pénzmaradvány a 8. melléklet szerint használható fel.
Kelt: Hunya, 2012. április hó 22. nap

Petényi Szilárdné

Miskó Bence
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polgármester

körjegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Hunya, 2012. április 26.

Miskó Bence
körjegyző”
X. napirendi pont
Egyebek.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Ismerteti, hogy a Körösi Vízgazdálkodási Társulat küldött e tagi hozzájárulás kérelmet és egy
megállapodást. Az elmúlt évben indították a közmunka programot, nem kapnak elegendő
támogatást rá. Mivel nálunk is foglalkoztatnak 5 főt, az lenne a kérésük, hogy 2.540 Ft/fő/hó
támogatást adjunk. Ez éves szinten 139.700 Ft lenne A többi település már megkötötte a
megállapodást. Véleménye szerint saját érdekünk is, hogy támogassuk Őket. Kéri elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
37/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület megismerte a Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700 Gyula, Munkácsy
M. u. 19.) 2012. március 2. napján kelt tagi hozzájárulási kérelmét megismerte.
Dönt, hogy a kérelemben szereplő támogatást a Társulat közfoglalkoztatási programjához
biztosítja 139 700 forint összegben (2540 Ft/fő/hó), mivel a Társulattal az együttműködés az
elmúlt időszakban megfelelő volt és a Társulat által végzett eredményes munka kihat a
település életére, hiszen csökkenhet az esetleges belvízzel elöntött területek mérete.
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9.sz. mellékletét képezi.)
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
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Petényi Szilárdné (polgármester)
Ismerteti, hogy a Körös-szögi Nonprofit Kft. egyszer már megkeresett bennünket azzal,
hogy 10 MFt hitel felvételéhez kezességet vállaljon az önkormányzat. Hunya részesedése
0,808 %. Javasolja a tulajdoni arányban vállalni a készfizető kezességet a működés
zavartalansága érdekében. Hunya Községet a tulajdonosi törzstőke alapján 80.808 Ft-ban
érintené. Javasolja elfogadni az előterjesztést.
Miskó Bence (körjegyző)
Örménykút képviselő-testülete is vállalta kezességet.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
38/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület úgy dönt, hogy a Körös - szögi Nonprofit
Kft. által az OTP Bank NyRt-nél meglévő 10 MFt összegű
folyószámla hitelkeretre és annak kamataira készfizető
kezességet vállal a tulajdonosi törzstőke %-os arányában
(0,808 %) 2012. május hó 17. napjától 2012. december 31.
napjáig.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10.sz. mellékletét képezi.)
Határidő: 2012. május 17.
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester, Miskó Bence
körjegyző, Hetényi István ügyvezető igazgató
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a LEADER programmal kapcsolatban kaptunk ismét egy megkeresést.
Korábban a képviselő-testület elutasította a tagi kölcsön biztosítását. A következő
taggyűlésükön más alapokra kívánják helyezni a működést. Lényegében a normatívát kell
megelőlegezni. Kéri a 21/2012./II.27./ sz. határozat visszavonását és az 55.000 Ft tagi
kölcsön jóváhagyását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
39/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület visszavonja 21/2012. (II.27.) számú
határozatát és úgy dönt, hogy a Körösök Völgye Akciócsoport
2012. április 16. napján kérelme alapján és dönt, hogy a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft részére 55.000 Ft
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kamatmentes tagi kölcsönt biztosít az előterjesztett tagi
kölcsönszerződés szerint.
(A tagi kölcsönszerződés tervezet a jegyzőkönyv 11.számú
mellékletét képezi.)
Határidő: 2012. április 30.
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester, Miskó Bence
körjegyző
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy szociális programunk elég elavult. Szükséges lenne egy másik program
megvásárlása. Kértünk árajánlatot a Közszolgálati Szoftverhát Kft.-től, melyet ismertet. Havi
szinten 14.050 Ft+áfa/ hó lenne. Elmondja, Örménykút már ezt a programot használja.
Lehetőség van a meglévő szociális programból az adatokat átkonvertálására.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a Közösségi Közlekedésfejlesztés pályázatból visszakapunk 2,5 MFt-ot,
abból tudjuk fedezni. Javasolja az ajánlat elfogadását a képviselő-testületnek.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
40/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület dönt, hogy a meglévő szociális programját modernebbre kívánja
cserélni ezért úgy dönt, hogy elfogadja a WINIKSZ Önkormányzati Programcsomag 4
moduljára és a meglévő szociális program adatállományának adatkonvertálására nettó 295
750 Ft összegben illetve a szoftverkövetésre átalánydíjas szerződést kíván kötni havi nettó 14
050 Ft összegben.
A szükséges forrásokat a Közlekedési pályázat kapcsán visszakapott többletfinanszírozás
terhére kívánja biztosítani.
Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.
(Az árajánlat a jegyzőkönyv 12.számú mellékletét képezi.)
Határidő: 2012. május 31.
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester, Miskó Bence körjegyző
Miskó Bence (körjegyző)
Ismerteti, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata megküldte részünkre az intézmény
átalakítási tervét. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményfenntartó társulásban óvoda
alapítását tervezik. Ismerteti az előterjesztést.
Petényi Szilárdné (polgármester)
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Javasolja elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
41/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
(1)A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy megismerte
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézmény átalakítási
tervét.
(2)Az óvoda alapítása elképzelését, mely szerint GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményfenntartó Társulásban alapít
óvodát támogatja.
(3)Felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képezi.)
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy ellenőrizni fogják a belvízvédelmi tervünket. Annak idején 4,2 MFt-ér
készítették el, CD-n is megvan. Átadta Rétes Pálnak, aki 300 eFt + áfa árért készíti el. A
szükséges forrásokat a Közlekedési pályázat kapcsán visszakapott többletfinanszírozás terhére
tudjuk biztosítani. Kéri elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
42/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület szakemberrel kívánja elkészíttetni a
település belvízvédelmi tervét és ezért elfogadja annak 300 000
Ft + ÁFA költségigényét.
A szükséges forrásokat a Közlekedési pályázat kapcsán
visszakapott többletfinanszírozás terhére kívánja biztosítani.
Megbízza a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: 2012. június 30.
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Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester, Miskó Bence
körjegyző
Petényi Szilárdné (polgármester)
Ismerteti a Hunyai, Csárdaszállási és Gyomaendrődi Önkéntes tűzoltóság alapszabályának
módosítását és az önkormányzati tűzoltóság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.
Elmondja, hogy hozzájárulnunk nem kell, viszont el kell fogadnunk az előterjesztést. Kéri
elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
43/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomendrődi
Önkéntes
Tűzoltóság
Alapszabályának
módosítását az előterjesztett formában.
Megbízza a
megtételével.

polgármestert

a

szükséges

intézkedések

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14 .sz. mellékletét képezi.)
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
44/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi
Önkormányzati
Tűzoltóság
egységes
szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés szerinti
tartalommal.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester, Petneházi Bálintné
polgármester, Várfi András polgármester
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy a Regionális Hulladékkezelő Kft. megküldte
a 2011. évi
mérlegbeszámolóját, melyet a képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak, el kell fogadnia.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Oldal: 17 / 19

Javaslata az, hogy fogadjuk el.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
45/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft
2011. évi mérlegbeszámolóját és az ügyvezető által készített
beszámolót az előterjesztett formában.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

Petényi Szilárdné (polgármester) elmondja, hogy zárt ülésén elfogadta a képviselő-testület a
Gyomaszolg Kft. ajánlatát az Alkotmány út felújítására. Az ülést követő telefonon elvette a
kapcsolatot a Berecki és Társa Bt.-vel, aki a kőzúzást nettó 3.200 Ft/m3 áron elvállalja. Ebből
tudjuk majd biztosítani az Alkotmány út padka rendezéshez a követ. Véleménye szerint ez az
ajánlat kedvező számunkra. Javasolja, hogy fogadjuk el.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
46/2012./IV.25./ KT.sz. határozat
(1)A képviselő-testület elfogadja a Berecki és Társa Bt. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.sz.) ajánlatát a sportpályán
található kő kőzúzásra nettó 3.200 Ft/m3 áron. Az összezúzott
követ elsődlegesen az Alkotmány utca padkarendezésére
használja fel.
(2)A kőzúzás költségeit a 2012. évi költségvetésében a lekötött
betét terhére kívánja rendezni.
(3)A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
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Petényi Szilárdné (polgármester)
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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