Hunya Község
Képviselő-testülete
Hunya

7/2011.
JEGYZŐKÖNYV

Készült 2011. április 12. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli
üléséről.
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme
Jelen vannak: Petényi Szilárdné polgármester,
Dr. Fabó János képviselő,
Hegedűs Roland képviselő,
Távol vannak: Kiszely Imre alpolgármester,
Pintér László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Miskó Bence körjegyző
Petényi Szilárdné (polgármester)
Köszönti Miskó Bence körjegyzőt, valamint a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az
alpolgármester és egy képviselő távol van, az ülés határozatképes. Elmondja, hogy erre a rendkívüli
ülésre azért, került sor, mert rövid határidejű döntéseket kell hoznunk, és nem várhatunk vele a
hónap végéig, amikor a 2010. évi beszámoló elfogadására kerül sor.
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 pont:
1.) Egyebek
Előterjesztők: Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző
Zárt ülés:
Napirendi pont:
1.) Kérelem elbírálása.
Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester

Kéri a képviselő-testületet hogy a napirendi pontok elfogadására.
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban
szereplő napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértett.
Petényi Szilárdné(polgármester)
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiszely Imre alpolgármester távolléte miatt Dr. Fabó Jánost javasolja. Kéri a
képviselő-testületet a javaslat elfogadására. Jegyzőkönyvvezető Fülöpné Kővári Ágnes.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Dr. Fabó Jánost képviselőt jelölte ki.

1.) napirendi pont
Egyebek
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy 2011. március 30. napján az Önkormányzat Beszerzési szabályzata alapján ajánlatot
kértünk 6 vállalkozástól ill. vállalkozótól 450 fm kerítés lábazat elkészítésére meghatározott műszaki
paraméterek szerint. Az anyag nagy része az önkormányzatunk rendelkezésére áll, az ajánlatokat
csak a munkavégzésre kértük illetve a cementen és a sóderen, vízen, villanyon kívüli egyéb
anyagokra. 2011. április 11. napján kibontottuk a beérkezett ajánlatokat, melyről jegyzőkönyvet
vettünk fel amit mindenki megkapott. A borítékokban a mellékelt ajánlatok voltak. Ismerteti azokat.
Az árak alapján az alábbi sorrendet lehet felállítani:
1. Gyomaszolg Ipari Park Kft (bruttó 809 483 Ft)
2. "Épcenter" Építőipari és Kereskedelmi Kft (bruttó 1 276 578 Ft)
3. Kiss István és Fiai Kft (bruttó 1 280 294 Ft)
4. Kondor Szolg Kft (bruttó 1 365 767 Ft)
Amennyiben a képviselő-testület is egyetért, javasolja a legolcsóbb műszaki tartalmú Gyomaszolg
Kft. ajánlatát elfogadni.
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy elkészítette a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel kötendő Vállalkozási Szerződést, melyet
ismertet.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
36/2011./IV.12./ Kt.sz. határozat
A Képviselő - testület a Temető és a Községháza kerítésének
betonalapjára beérkezett ajánlatok közül a Gyomaszolg Ipari Park Kft
(Gyomaendrőd) ajánlatát fogadja el bruttó 809 483 Ft összegben és
felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződéstervezet
aláírására a munka elvégeztetésére.
Határidő: 2011. május 15.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Petényi Szilárdné (polgármester)
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Elmondja, hogy a Körös - Szögi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának döntései
alapján elkészült a Társulási Megállapodás és Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt dokumentációja, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat
is. Ismerteti az elkészített előterjesztést, majd javasolja a határozatok elfogadását az előterjesztett
anyagok alapján.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
37/2011./IV.12./ Kt.sz. határozat
(1)A Képviselő - testület a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását megismerte,
elfogadja, és annak megfelelően dönt a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításáról és tudomásul veszi az egységes
szerkezetbe foglalást.
(2)Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
38/2011./IV.12./ Kt.sz. határozat
(1)A Képviselő - testület a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Alapító Okiratának módosítását megismerte, elfogadja, és annak
megfelelően dönt az Alapító Okirat módosításáról és tudomásul
veszi az egységes szerkezetbe foglalást.
(2)Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
39/2011./IV.12./ Kt.sz. határozat
(1)A Képviselő - testület a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Megállapodásának módosítását megismerte, elfogadja, és annak
megfelelően dönt a Társulás Megállapodásának módosításáról és
tudomásul veszi az egységes szerkezetbe foglalást.
(2)Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
A Körös-szögi Kistérség többcélú társulása Alapító Okirat, SZMSZ és Társulási Megállapodás
módosítása, valamint az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a hunyai nyugdíjasklub színjátszó csoportja meghívást kapott a Megyei Kulturális
Szemle Gálájára, amely Orosházán kerül megtartásra. A csoport szállítását az önkormányzatunknak
kellene biztosítani. Ajánlatot kértünk Sonkoly Mihály (5553 Kondoros, Ady u. 53. szám alatti lakos)
vállalkozótól a szállításra. Az ajánlati összeg 27 000 Ft volt, melyet javasol elfogadni .
Miskó Bence (körjegyző)
Javasolja felhatalmazni a polgármestert a szállítással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
40/2011./IV.12./ Kt.sz. határozat
(1)A Képviselő - testület támogatja a Nyugdíjasklub Színjátszó
Csoportjának a resztvételét a Megyei Kulturális Szemle orosházi
gáláján és elfogadja Sonkoly Mihály (5553 Kondoros, Ady u. 53. szám
alatti lakos) vállalkozó 27.000 Ft összegű szállítási ajánlatát.
(1)A fenti összeget a közművelődési szakfeladat terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Amint az Önök által is ismert az óvoda 2010. szeptemberében az általános iskola épületébe költözött
és a régi óvodaépület, ami az önkormányzat tulajdona - így használaton kívül maradt. Az ingatlanban
található több helyiség és egy régi szolgálati lakás is erősen leromlott állapotban. Mivel az
önkormányzatunk nem rendelkezik szolgálati lakássokkal ezért javasolja, hogy ezen ingatlanban
kerüljön kialakításra az 1 db szolgálati lakás és kerüljön lakhatóvá téve az ott lévő szolgálati lakás.
Minimális szerkezeti átalakítással megoldható a két lakás kialakítása, viszont szükséges két
átvizesedett falfelület teljes cseréje, aláfalazás több ponton. Valamint 2 db új bejárati ajtó és új ablak
behelyezése, 2 db zuhanyzó kialakítása és burkolási, betonozási munkák. A munkát saját
kivitelezésben meg tudjuk oldani, mivel jelenleg 2 fő kőműves és 1 fő ács munkaszerződéssel
önkormányzatunknál dolgozik. Az aláfalazáshoz és falcseréhez már hozzákezdtünk, mivel
vagyonvédelmi okokból ez nem tűrt halasztás és ezúton javasolja a testületnek, hogy a fenti célra
maximálisan 1.500.000 Ft-ot biztosítson a 2010. évi pénzmaradvány terhére és hatalmazza fel a
szükséges intézkedések megtételére.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
41/2011./IV.12./ Kt.sz. határozat
(1)A Képviselő - testület elhatározza, hogy a Hunya, belterület hrsz:
172 ingatlanban - ami a volt óvoda épülete - 1 db lakást alakít ki a
volt óvodai terekből és felújítja az ott található szolgálati lakást.
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(2)A fenti munkáltatokra a 2010. évi pénzmaradványból 1 500 000 Ftot különít el és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklettét képezi
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás pályázatának késlekedése miatt ismételten
módosítási kérelmet kellett benyújtani a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőséghez a hunyai települési szilárd hulladék lerakó telep rekultivációs engedélyének
módosítására, amely alapján a megvalósulási határidő 2014. december 31. napjára módosul. A
módosítási kérelem végzéssel meghatározott igazgatási szolgáltatási díja: 100 000 Ft és 200 Ft
postaköltséget is meg kell fizetni. Kéri a képviselő-testület felhatalmazást a fenti összegek
átutalására.
Miskó Bence (körjegyző)
Az átutalásról szóló bizonylatot 8 munkanapon belül meg kell küldenünk a gyulai Felügyelőségnek.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
42/2011./IV.12./ Kt.sz. határozat
(1)A Képviselő - testület tudomásul veszi a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai
Kirendeltségének 62047-002/2011. sz. végzését 100 000 Ft igazgatási
szolgáltatási díj és 200 Ft postaköltség megfizetési kötelezettségéről.
(2)Felhatalmazza
megtételére.

a

polgármestert

a

szükséges

intézkedések

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
A Tiszántúli Környezetvédelmi , Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltségének
62047-002/2011. sz. végzése, valamint az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy az elmúlt években a hunyai belterületi utak a Liget utca egy szakaszának kivételével
szilárdításra kerültek. Az önkormányzatunk rendelkezik a szilárdításhoz szükséges mennyiségű
betonnal, amit le tudunk töretni. A szilárdítási munkára kértünk ajánlatot a korábbi munkákat is
végző Magyar Közút Nonprofit Zrt Békés Megyei Igazgatóságától. Az ajánlat alapján az útalap építést
2 600 Ft/m2 + ÁFA áron történő kivitelezését tartalmazza az önkormányzatunk által biztosított
anyagból. Telefonon az összeg csökkentése lett kérve, aminek következtében az összeg nettó 2450
Ft/m2 összegre módosult. Kéri a képviselő-testületet ennek elfogadására.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
43/2011./IV.12./ Kt.sz. határozat
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(1)A Képviselő - testület meg kívánja valósítani a Liget utca még nem
szilárdított részének járhatóvá tételét és a fenti munkára
vonatkozóan elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt Békés Megyei
Igazgatóságának 2011. április 6. napján kelt ajánlatának telefonon
egyeztetett módosítását az útalap építésre vonatkozóan az
önkormányzat által biztosított anyagból nettó 2 450 Ft / m2
összegben.
(2)Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gyomaendrődi Üzemmérnökségének árajánlata és az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy Hunya Község ez ideig nem alkotott rendeletet a házasságkötés hivatali helyiségen
illetve hivatali időn kívül engedélyezett házasságkötésről, valamint az anyakönyvi eljárás díjairól.
Azért látta szükségesnek, mivel jelentkezett egy fiatal pár, aki hivatalon kívüli helyszínen kíván
házasságot kötni. Eddig ez nem volt leszabályozva helyi rendelettel. Most elkészítette az tervezetet,
melyet ismertet.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Amennyiben nincs kérdés a képviselő-testület részéről, kéri elfogadni a rendeletet.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotja:

„Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011.(IV.13.) számú rendelete
a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezésről, és az
anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési
eljárásról és névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §
(1) bekezdésének a) pontjában feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya Hunya község közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed ki.
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A hivatali munkaidőn kívül és a külső helyszínen történő házasságkötés
2.§.
(1) Amennyiben jelen rendelet hatálya alá tartozó személyek hivatali munkaidőn kívül
kívánnak házasságot kötni, külön engedélyezési eljárásra nincs szükség.
(2) Amennyiben jelen rendelet hatálya alá tartozó személyek a hivatali helyiségen kívül
kívánnak házasságot kötni, ebben az esetben kérelmet kell benyújtaniuk a jegyzőhöz.
(3) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell
benyújtani.
(4) Vasárnap és ünnepnapon (munkaszüneti napokon) történő házasságkötés nem
engedélyezhető.
3.§.
(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés iránti kérelem esetén a kérelmezők
kötelesek a többletszolgáltatás ellentételezéseként 30.000.-Ft összeget készpénz átutalási
megbízással vagy a Hivatal házipénztárába befizetni.
(2) A munkaidőn kívül történő házasságkötés iránti kérelem esetén a kérelmezők
kötelesek a többletszolgáltatás ellentételezéseként 15.000.-Ft összeget készpénz átutalási
megbízással vagy a Hivatal házipénztárába befizetni.
(3) A munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés iránti
kérelem esetén a kérelmezők kötelesek a többletszolgáltatás ellentételezéseként 30.000.Ft összeget készpénz átutalási megbízással vagy a Hivatal házipénztárába befizetni.
(4) A házasságkötő terem igénybevétele térítésmentes.
(5) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi
XXIII. törvény 40.§.-ban meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett
alkalmanként bruttó 10.000.-Ft összegű díjazás illeti meg.
(6) A hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésben
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról
szóló
1992.évi XXIII. Törvény 40.§.-ban meghatározott szabadidő egésze vagy
egy része
helyett alkalmanként bruttó 15.000.- Ft összegű díjazás illeti meg.

4.§.
Ez a rendelet 2011.április 13. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Oldal: 7 / 8

Petényi Szilárdné
polgármester

Miskó Bence
körjegyző”

Az 5/2011.(IV.13.) számú rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Ismerteti, hogy a továbbiakban a képviselő-testület zárt ülést tart.
A zárt ülés nyílttá nyilvánítása után több napirendi pont és hozzászólás hiányában az ülést bezárja.
Mindenkinek megköszöni a megjelenést.

kmf.

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

…….……………………………..
Miskó Bence körjegyző

…………………………………………..
Dr. Fabó János jkv.hitelesítő

Oldal: 8 / 8

