
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 
 
14/2019 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 
28-i soron következő nyílt üléséről a Községháza üléstermében.     

 
233. oldal 

 

 
Megjelent  
képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pin-

tér László önkormányzati képviselő, Várkonyi Zsigmondné ön-
kormányzati képviselő 
 
Pap-Szabó Katalin jegyző 

 
Meghívottak: Balogh Rita kirendeltség vezető, pénzügyi ügyintéző valamennyi 

napirendhez 
 
Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Jegyzőkönyv 
vezető: Buza Anita 
 
Ülés időtartama: 13:30-14:00    
 
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Pap-Szabó 
Katalin jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes a 
4 fős testületből jelen van 4 fő.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Várkonyi Zsigmondné képviselőt kijelölni. Kérte a 
képviselő-testületet a javaslat elfogadására.   
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
85/2019. (VIII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 



 

 
234. oldal 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Várkonyi Zsigmondné képviselőt jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 

 
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy az ülés napirendjét a kiküldött meg-
hívó szerinti sorrendben fogadják el. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
86/2019. (VIII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napi-
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. Beszámoló Hunya Község Önkormányzata 2019. első félévi gazdál-
kodásának alakulásáról 
2. Békés Megyei Népfőiskola Alapítvány támogatási kérelme 
3. Tájékoztatás a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kö-
tött szerződésről 
4. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 
évi tevékenységéről 
5. Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról 
6. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
7. Bejelentések 

 
Határidő: azonnal 

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a napirendi pontok előtt látható 
beszámoló a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról. Megkérdezte, hogy van-
e a beszámolóval kapcsolatos kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képvi-
selőket, hogy hozzák meg a döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
87/2019. (VIII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-
testület döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 



 

 
235. oldal 

 
Határidő: azonnal 

 
1. Napirendi pont 

Beszámoló Hunya Község Önkormányzata 2019. első félévi gazdálkodásának 
alakulásáról 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a költségvetésben általában a 15 
millió forint pénzmaradvány volt jellemző az elmúlt években, ennek nagyobb része 
lekötés formájában volt. Amikor pályáztak a külterületi úttal kapcsolatban azt a dön-
tést hozták, hogy az önerő részét ez az összeg fogja képezni. Emiatt lett annyival ke-
vesebb szabad pénzmaradvány, mint ami volt korábban, ugyanis ezt a pénzt felhasz-
nálták, mint önerő az út kialakításához. Ez a pénzmaradvány a következő időszakban 
gyarapodhat, mert nagyrészt a beruházások, felújítások pályázati forrásból valósul-
hatnak meg, ami azt eredményezi, hogy annyi önerőt nem kell biztosítani, mint ahogy 
tették az útfelújításnál. 
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy a beszámoló részletes, negyedévente 
egy ilyen beszámoló jó lenne. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
88/2019. (VIII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
2019. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámoló-
ját. 
 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirendi pont 

Békés Megyei Népfőiskola Alapítvány támogatási kérelme 



 

 
236. oldal 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az ügyrendi bizottsági ülésen már 
tárgyaltak róla. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
89/2019. (VIII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei 
Népfőiskola Alapítvány részére 60.000 Ft, azaz hatvanezer Ft összegű 
támogatást nyújt Hunya Község Önkormányzata 2019. évi költségve-
tésről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. mellékletének 
187. „Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre” 
megnevezésű során betervezett összeg terhére. 

 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirendi pont 

Tájékoztatás a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött szerző-
désről 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy 2019 évben 144 383 forint összegű 
kiadást jelent, ami már a költségvetési beszámolóban feltüntetésre került, ott ahol a 
felhasználható forrás szerepel, ott volt fölötte a működési célú tartalék változása táb-
lázatban. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket. 



 

 
237. oldal 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
90/2019. (VIII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Bé-
kés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött orvosi ügyeleti 
szolgálat ellátásával kapcsolatos szerződésről szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal 

 
4. Napirendi pont 

Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékeny-
ségéről 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az ügyrendi bizottsági ülésen már 
tárgyaltak róla. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
91/2019. (VIII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaend-
rődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

  
 Határidő: azonnal 
 

5. Napirendi pont 
Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  



 

 
238. oldal 

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az előterjesztésben olvashatják mi-
kor volt szabadságon. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Személyes érintettsége miatt kérte a kizárását a 
döntéshozatali eljárásból. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
92/2019. (VIII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Ro-
land polgármestert kizárja a Beszámoló a polgármester szabadságá-
nak alakulásáról napirendi pont döntéshozatali eljárásából. 
 
Határidő: azonnal 

 
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal (Hegedüs Roland polgármester 
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

93/2019. (VIII. 28.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja He-
gedüs Roland polgármester szabadságáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
 

6. Napirendi pont 
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy közeledik az önkormányzati válasz-
tás, a bizottság tagjait meg kell választani. Elmondta, hogy az előterjesztésben fel 
vannak sorolva a javasolt tagoknak és póttagoknak nevei. A javaslathoz módosító 



 

 
239. oldal 

javaslat nem nyújtható be, megválasztásukról egy szavazással dönt a képviselő-
testület.  
Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a 
határozathoz minősített többségű szavazatszám szükséges. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
94/2019. (VIII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási el-
járásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23. §-ban meghatározott hatáskör-
ében eljárva a Hunyai Helyi Választási Bizottság 
 
tagjának: 
 
Knapcsek Bálint Hunya, József A. u. 38. 
Giriczné Pintér Erzsébet Hunya, Óvoda u. 11. 
Hanyecz Zoltán Béláné Hunya, Kossuth u. 13. 
Kmellár Ildikó Etelka Hunya, József A. u. 30. 
Magyar Gerda Hunya, Kinizsi u. 4. 
 
póttagjának : 
 
Szilágyi András Zoltánné Hunya, Rákóczi út 25. 
Bódi Ilona Hunya, József Attila u. 9. 
 
szám alatti lakosokat választja meg. 
 
Határidő: azonnal 

 
7. Napirendi pont 

Bejelentések 
Szóbeli előterjesztés 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Szabadidő Központ esetében és 
az Idősek Klubja esetében, sajnos került olyan dolog kivitelezésre, ami a pályázatban 
nem volt elszámolható, ezért azt az összeget vissza kellett utalni. A Szabadidő Köz-
pont esetében 229 154 forint, az Idősek Klubja esetében 6154 forint, amit az Állam-
kincstár felé vissza kellett utalni. Ez a project zárásánál derült ki. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy milyen tételek ezek? 
 



 

 
240. oldal 

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy volt akadálymentesítés, burkolás, 
ezek nem voltak elszámolhatóak, hiába vállaltak önerő részt is. Ezek energetikai felújí-
tásként nem elszámolhatóak. 
 
Takács Gabriella (pénzügyi ügyintéző) Elmondta, hogy az előleggel nem tudtak el-
számolni. Ez a forrás megérkezett hozzánk, és azt kellett visszafizetni. Volt önereje is a 
pályázatnak, ez a 235 000 forint bele lett dolgozva. A visszafizetési kötelezettség a 
KBC levele alapján az előleg elszámolás, azt nem tudták beledolgozni. A képviselő-
testületi határozatban önerőként szerepel, így együtt kell az egészet vizsgálni. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy meg fogja kérni a KBC-t, hogy küld-
jenek erről részletes tájékoztatót. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése, észrevétele, kérdése. Hozzászólás 
nem volt. Egyéb napirendi pont hiányában az ülést bezárta. 
 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
 

Hegedüs Roland 
polgármester 

 Pap-Szabó Katalin 
jegyző 

   
 
 
 

 Várkonyi Zsigmondné 
hitelesítő 

 

 
 


