Hunya Község
Képviselő-testülete
Hunya

9/2011.
JEGYZŐKÖNYV

Készült 2011. május 11. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli
üléséről.
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme
Jelen vannak: Petényi Szilárdné polgármester,
Hegedűs Roland képviselő,
Kiszely Imre alpolgármester,
Tanácskozási joggal jelen van: Miskó Bence körjegyző
Távolmaradását jelezte: Dr. Fabó János képviselő,
Pintér László képviselő.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Köszönti Miskó Bence körjegyzőt, valamint a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy Dr. Fabó
János és Pintér László képviselő távol van, az ülés határozatképes. Elmondja, hogy erre a telefonon
összehívott képviselő-testületi ülésre sürgős döntés meghozatala miatt van szükség. Javaslatot tesz
az ülés napirendi pontjára, mely a következő:
Napirendi pontok:
1.) Egyebek
Előterjesztő Petényi Szilárdné polgármester
Kéri a képviselő-testületet a napirendi pontok elfogadására.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban
szereplő napirendi ponttal egyhangúlag egyetértett.
Petényi Szilárdné(polgármester)
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kiszely Imre alpolgármestert. Kéri a képviselő-testületet a javaslat
elfogadására. Jegyzőkönyvvezető Fülöpné Kővári Ágnes.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelölte ki.
1.) napirendi pont
Egyebek
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Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a „Térségi összefogás a közösségi közlekedés fejlesztéseinek javításáért a Szarvasi
Kistérségben” c. pályázat kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytatták. Az
eljárás eredményének kihirdetéséhez a közbeszerzési szakértő elkészítette a bírálati lapot. Ismerteti a
költségek alakulását. Ebben a bírálatban az ajánlattevő Hunya Község tekintetében 1.118.790 Ft
többlet költséggel számol, amit az önkormányzatnak, ha elfogadja az ajánlattételt, biztosítania kell.
Ha most elfogadjuk május végén indulna a beruházás. Amennyiben nem fogadjuk el, új közbeszerzést
kell kiírni, ami késlelteti a megvalósítást. Ezek a költségek 3 évvel ezelőtt lettek megállapítva, ami
mostani viszonylatban nem reális. Kérik, hogy csütörtökig nyilatkozzon a képviselő-testület arról,
egyetért és hozzájárul az eredményhirdetéshez.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülte 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
48/2011./V.11./ KT.sz. határozat
(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Térségi
összefogás a közösségi közlekedés feltételeinek javításáért a
Szarvasi kistérségben” című közös pályázat kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének előterjesztését
és bírálati lapját megismerte, a benne foglaltakkal egyetért, az
eredményhirdetéshez hozzájárul.
(2) Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2.
ajánlatban szereplő többlet költséget elfogadja. 1.118.790 Ft többlet
költséget a 2011. évi költségvetésében a 2010. évi pénzmaradvány
terhére biztosítja.
(3) Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Szarvas Város Önkormányzatának I.208/34/2011. sz. tájékoztatója és az előterjesztés a közbeszerzés
bírálati lapja a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a tegnapi napon volt a Regionális Hulladékkezelő Kft taggyűlése, amin elfogadták a
2010. évi mérlegbeszámolót és a 2011. évi üzleti tervet. Ismerteti az előterjesztést.
Miskó Bence (körjegyző)
A Felügyelő Bizottságnak előzetesen meg kellett volna tárgyalnia, ami nem történt meg.
Petényi Szilárdné(polgármester)
A keletkezett 6.786 eFt mérlegben kimutatott nyereség, aminek a felhasználásáról kérik a
tagönkormányzatok döntését. Lehetőség van a tulajdonos tagönkormányzatok részére tulajdoni
hányaduk mértékéig osztalék kifizetésére, illetve amennyiben benn hagyjuk, a Kft. működésének
fejlesztésére fordíthatjuk. A tájékoztató több fejlesztési lehetőséget is tartalmaz. A minket megillető
tulajdoni hányada 1,69 %. Kardosi polgármester amellett van, hogy osszuk szét a nyereséget. Viszont
több beruházást meg kellene valósítani - pl. új depó építése - amibe be kell majd szállnunk.
Vélemény szerint ne kerüljön osztalékként kiosztásra, maradjon benn pályázati önerőre. Kondoros is
úgy nyilatkozott, hogy adják vissza a nyereséget, pedig több millió forinttal tartoznak a
hulladéklerakónak. Olyan feltétellel javasolja elfogadásra, hogy a pénzmaradvány ne kerüljön
kiosztásra, hanem maradjon benn fejlesztésre.
Miskó Bence (körjegyző)
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Véleménye szerint ha minden település ki akarja venni az osztalékot, akkor mi is kérjük ki.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülte 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
49/2011./V.11./ KT.sz. határozat
(1)

Hunya
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
megtárgyalta a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104. sz.) 2010. évi
mérlegbeszámolóját. Az előterjesztést a kiegészítő melléklettel
és a tájékoztatóval együtt az alábbi kikötéssel fogadja el:
A mérlegben eredményként kimutatott 6.786 eFt
pénzmaradvány osztalékként kifizetése helyett elsődlegesen
javasolja
tartalékként fejlesztésekre
benn hagyni,
(amennyiben a társult önkormányzatok többsége a nyereség
kifizetését kéri, Hunya Község is támogatni fogja az
elképzelést).

(2)

A
képviselő-testület
a
Gyomaendrődi
Regionális
Hulladékkelező Kft. 2011. évi üzleti tervében foglaltakkal
egyhangúlag egyetért.

(3)

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
A Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.sz.) előterjesztése a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Petényi Szilárdné(polgármester)
Elmondja, hogy Szurovecz László közalkalmazottként foglalkoztatott karbantartó 2011. június 04.-től
nyugdíjba vonul. A meghirdetett állásra 3 pályázat érkezett be. Ismerteti a pályázatokat, melyek a
jegyzőkönyv mellékletét képzik. Véleménye szerint Mátyás Zsolt Zoltán pályázó lenne a
legalkalmasabb a munkakör betöltésére. Várja a képviselő-testület javaslatait.
Miskó Bence (körjegyző)
Úgy gondolja, ne kinevezett közalkalmazottként vegyünk fel karbantartót, alkalmazzuk a Munka
Törvénykönyve szerint minimálbéren a leghosszabb próbaidővel kikötésével. Nem vagyunk kötelesek
megadni részére a magasabb, szakmunkás minimálbért. Ha nem válik be indoklás nélkül
megszüntethető a munkaviszonya.
Petényi Szilárdné(polgármester)
Mivel Mátyás Zsolt Zoltán regisztrált munkanélküli, lehetőség lenne Munkaügyi támogatással
alkalmazni. Ha megkapnánk a 8 órás státuszt, addig foglalkoztatnánk, amíg a munkaügyi pályázatban
lehet. A másik pályázót, Éberhadt Lászlót is javasolja felvenni 6 órásként 2-3 hónapra, hogy őt is
megismerjük.
Miskó Bence (körjegyző)
Mivel elég komoly károk keletkeznek az munkaeszközökben, az új emberrel szemben elvárás lesz a
szerszámok kiadása és visszavételezése, hibák felvétele, valamint át kell vennie a mázsaházat.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Javasolja az elhangzottak elfogadását.
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülte 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
50/2011./V.11./ KT.sz. határozat
(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a karbantartói állásra beérkezett pályázatok közül Mátyás Zsolt
Zoltán (5555 Hunya, Óvoda út 16.sz.) pályázatát fogadja el. Javasolja
egyenlőre 2011.06.01.-től 2011. 08.31-ig 8 órában alkalmazni a MT.
szerint minimálbéren.
(2) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltségével a 1 fő 8 órás karbantartó hosszabb
időtartalmú közfoglalkoztatásának pályázatával kapcsolatban.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Petényi Szilárdné(polgármester)
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Békés Megye Képviselő-testülete 1995-ben „Békés Megyéért”
kitüntető díjat alapított. A települések minden évben javaslattal élhetnek kitüntetésben részesíteni
kívánt személy, vagy kollektíva jelölésével. A Megyei Közgyűlés Elnökének május 31-ig kell
megküldeni a javaslatunkat. Javasolja úgy dönteni, hogy nem kívánunk élni a lehetőséggel, hiszen
van saját kitüntető díjunk a „Hunya Községért” kitüntetés, amit minden évben átadunk a
településünkért tett maradandó érték megteremtéséért az arra érdemes személy(ek)nek. Ebben az
évben a június 4-én megrendezésre kerülő családi nap keretében fogjuk átnyújtani. Kéri dönteni.

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülte 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozza:
51/2011./V.11./ KT.sz. határozat
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Békés Megye Képviselő-testületének Elnöke javaslatkérésre miszerint a „Békés Megyéért” kitüntetésre lehet felterjesztéssel élni Hunya Község nem kíván élni.
(2) A képviselő-testület megbízza Petényi Szilárdné polgármestert,
hogy a Megyei Közgyűlés Elnökét a döntésről tájékoztassa.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Békés Megye Képviselő-testületének TO/306/2011. sz. megkeresése a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy két szülő. Hanyecz Szilvia és Fülöp Tiborné írásban jelezte, hogy alsó tagozatos
gyermekét nem szeretné tovább a hunyai iskolába járatni, szeptembertől be szeretné szállíttatni a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskolába Gyomaendrődre. Ebben kérik a hozzájárulásunkat.
Véleménye szerint mi csak abban dönthetünk, hogy az iskolabusz beviszi-e a gyerekeket. Akkor
szerződést kell módosítani a Mobilbusz Kft.-vel.
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Petényi Szilárdné (polgármester)
Ezek után 9 gyermek marad az alsó tagozatban egy tanítóval. Javasolja beszéljék meg a szülők az
iskola igazgatóval, hogy fogadja-e a gyerekeket. A szülőnek joga van oda járatni a gyermekét, ahová
akarja. Mi nem akadályozatjuk meg, hogy elvigyék a gyerekeket. Adjunk nekik időt, beszéljék meg az
igazgatóval.
Hegedűs Roland (képviselő)
Véleménye szerint sem akadályozhatjuk meg a gyerekek beszállítását, ha a szülő úgy dönt, hogy
beviszi.
Miskó Bence (körjegyző)
Véleménye szerint most ne döntsünk ebben. A két kérelmet továbbítani fogja az igazgatónak.
Javasolni fogja a szülőknek, hogy az iskola fenntartójához forduljanak áthelyezési kérelemmel. Az
igazgató hatásköre ebben dönteni. Amennyiben az intézmény vezetője hozzájárult a gyermek
osztályváltásához és az önkormányzat által fenntartott iskolabusszal szeretné gyermekét iskolába
járatni, a szülő forduljon kérelemmel a képviselő-testülethez, mivel az iskolabuszt biztosító
vállalkozással új szerződést kell kötnie az önkormányzatnak a következő tanévre.
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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