
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 
 
1/2020 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 29-i 
nyílt üléséről, a Községháza üléstermében. 
 

 
1. oldal 

 

Megjelent  
képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pintér 

László, Kulik Edit Irén, Szopkó Rudolfné önkormányzati képviselő 
 

Pap-Szabó Katalin jegyző 
 
Meghívottak: Balogh Rita kirendeltség vezető valamennyi napirendhez, Nagy 

Sándor Ügyrendi Bizottság tagja 
 

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Jegyzőkönyv 
vezető: Buza Anita 
 
Ülés időtartama: 10:30-11:00 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Pap-Szabó 
Katalin jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes az 5 
fős testületből jelen van 5 fő.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kulik Edit Irén képviselőt kijelölni. Kérte a képviselő-
testületet a javaslat elfogadására.   
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

1/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hi-
telesítésére Kulik Edit Irén képviselőt jelöli ki. 



 

 
2. oldal 

 
Határidő: azonnal 

 
Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy a gyomaendrődi 0130/14 hrsz-ú ingat-
lan átadása a DAREH Önkormányzati Társulás vagyonkezelésébe című napirendi pontot, 
amit utólagosan rögzítettek a rendszerben, a 9. pontként tárgyalják. Megkérdezte, hogy 
van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képvise-
lőket, hogy hozzák meg a döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
2/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirend-
jét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. A Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 
2. Hozzájárulás a gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához, 
gyomaendrődi helyi rendelet módosításához 
3. Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 
2020. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi 
helyi rendelet módosításához 
4. Alföldvíz Zrt. alaptőkeemelés 
5. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Tár-
sulási Megállapodásának módosítása 
6. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 
módosítása 
7. Általános iskolai körzethatárok véleményezése 
8. 2020-2021. évi tervezett közfoglalkoztatási program 
9. Bejelentések 

 
Határidő: azonnal 

 
1. Napirendi pont 

A Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása  
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy személyes érintettségem miatt kérem 
a kizárásomat a döntéshozatali eljárásból.                   
 
Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a ha-
tározathoz minősített többségű szavazat szükséges. 



 

 
3. oldal 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
3/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Roland 
polgármestert kizárja A Polgármester 2020. évi szabadságolási ütem-
tervének elfogadása című napirendi pont döntéshozatali eljárásából. 
 
Határidő: azonnal 

 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket. 
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal (Hegedüs Roland polgármester nem 

szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
4/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Roland 
polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az aláb-
biak szerint fogadja el: 

 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

Hónap Tervezett napok (tól-ig) Napok 
Január 2020.01.14.-2020.01.15. 2 
Január 2020.01.20.-2020.01.21 2 
Április 2020.04. 06.-2020.04.09 4 
Április 
Május 2020.04.23.-2020.05.04 7 

Június 
Július 2020.06.22.-2020.07.03. 10 

Július 2020.07.13.-2020.07.17. 5 
Augusztus 2020.08.17.2020.08.19. 3 
December 2020.12.22.-2020.12.23. 2 
December 2020.12.28.-2020.12.31. 4 
Összesen:  39 



 

 
4. oldal 

 
Határidő: azonnal 

 
 

2. Napirendi pont 
Hozzájárulás a gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi 
helyi rendelet módosításához 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
5/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Gyo-
maendrőd Város Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjának 
megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletének mó-
dosításához, mely szerint a rendelet 1. mellékletén átvezetésre kerülnek 
a 2020. február 1. napjával bevezetésre kerülő az alábbi táblázatban is-
mertetett gyermekétkeztetési térítési díjak: 
 

  

Teljes árú térítési díjak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora 
Óvoda - 95 230 81 - 
Óvoda - Csárdaszállási te-
lephely – vásárolt szolgálta-
tás 

- 180 365 155 - 

Csárdaszállás Község által 
biztosított önkormányzati 
kompenzáció 

- 67 136 50 - 

Intézményi térítési díj 
(Csárdaszállás) - 113 229 105 - 



 

 
5. oldal 

Általános iskola 112 95 292 121 108 
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák. 
  

Határidő: azonnal 
 

3. Napirendi pont 
Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2020. évben 
fizetendő térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosítá-
sához 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
6/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Gyo-
maendrőd Város Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési dí-
jakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához, 
mely szerint a rendelet 3. mellékletén átvezetésre kerülnek a 2020. már-
cius 1. napjával bevezetésre kerülő az alábbi táblázatban ismertetett in-
tézményi térítési díjak: 
  

Szociális alapszolgáltatás feladatai 

  
Szociális étkez-

tetés 
Gyomaendrőd 

Szociális étkez-
tetés 

Hunya, Csárda-
szállás 

Szociális étkeztetés 
Kiszáll. díja 

Időskorúak 
nappali ellátá-
sa étk. nélkül 

Szt. szerint 
számított int. 

tér. díjak 

441+119 
(ÁFA) 

441+119 
(ÁFA) 100 355 



 

 
6. oldal 

2020. 
Önk. kompen-

záció -- -- -- 305 

2020. int. tér. 
díjak 

441+119 
(ÁFA) 

441+119 
(ÁFA) 100 50 

Szolg. egység 
  Ft/adag Ft/adag Ft/nap Ft/nap 

Szociális alapszolgáltatás feladatai 

  

Házi segítség-
nyújtás - Sze-
mélyi gondo-

zás 

Házi segítség-
nyújtás - Szo-
ciális segítés 

Fogyatékos személyek 
nappali intézményi ellátása 

étkezés nélkül 

Fogyatékos 
személyek 
nappali in-

tézményi ellá-
tása étkezés-

sel 
Szt. szerint 
számított 

int.tér.díjak 
2020. 

285 1 130 710 710 

Önk. kompen-
záció -- --- 660 220 

2020. 
int.tér.díjak 285 1 130 50 490 

Szolg.egység 
  

Ft/óra 
  Ft/óra Ft/nap Ft/nap 

Támogató szolgálat 

  

Személyi segí-
tés szociálisan 
rászorultak ré-

szére 

Szállítás szo-
ciálisan rászo-
rultak részére 

Személyi segítés szociáli-
san nem rászorultak részé-

re 

Szállító szol-
gáltatás a 

2/2009. (I: 30.) 
Gye. Kt. r. 

12/A § alapján 
Szt. szerint 

számított int. 
tér. díjak 

2020. 

270 100 1 400 150 

Önk. kompen-
záció -- -- -- -- 

2020. int. tér. 
díjak 270 100 1 400 150 

Szolg. egység Ft/óra Ft/km Ft/óra Ft/km 

  
Átlagos szintű és demens gon-

dozást,  
ápolást igénylő ellátás 

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 

Szt. szerint 3 060 3 060 



 

 
7. oldal 

számított int. 
tér. díjak 

2020. 
Önk. kompen-

záció -- -- 

2020. int. tér. 
díjak 3 060 3 060 

Szolg. egység Ft/fő/nap Ft/fő/nap 
 

Határidő: azonnal 
 

4. Napirendi pont 
Alföldvíz Zrt. alaptőkeemelés  
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

7/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzata köszönettel veszi az Alföldvíz Regionális 
Víziközmű – szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megke-
resését a részvényjegyzés útján történő alaptőkeemelés tárgyában. 
  
Hunya Község Önkormányzata nem kíván részvényjegyzés útján hozzá-
járulni az alaptőkeemeléshez.  
 
Határidő: azonnal 

 
5. Napirendi pont 



 

 
8. oldal 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási Megál-
lapodásának módosítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
8/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyoma-
endrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás tagön-
kormányzata a Társulási Megállapodás 15. pontja alapján új kormányzati 
funkciók felsorolása okán az alábbi módosító okirat szerint módosítja 
Társulási Megállapodást. 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Ba-
lázst, a Társulási Tanács elnökét, hogy a tagönkormányzatok döntését 
követően a módosító okiratnak megfelelően gondoskodjon a Társulási 
Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról: 

  
  

Társulási Megállapodás 
2020. évi módosításáról 

  
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete valamint Hunya Község Önkormányzata Képviselő- testüle-
te a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (további-
akban: Mötv.) IV. fejezete 87. §-ában biztosított jogukkal élve megállapodnak (a továb-
biakban: társulási megállapodás) arról, hogy a társulási megállapodás 4. pontjában 
meghatározott önkormányzati feladatokat társulási formában (a továbbiakban: társulás) 
látják el a következők szerint: 
  
Előzmény: 



 

 
9. oldal 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete valamint Hunya Község Önkormányzata Képviselő- testüle-
te a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (további-
akban: Mötv.) IV. fejezete 87. §-a alapján 2013. május 30. napján Gyomaendrőd, Csárda-
szállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulást hoztak létre egyes önkormányzati 
feladatok ellátására. A törzskönyvi nyilvántartásban már szereplő kormányzati funkció 
további funkciókkal történő kiegészítése okán a társulási megállapodás az alábbiakban 
módosul: 
  
1. 
A társulási megállapodás az alábbi 4.3. ponttal egészül ki: 
 „4.3. A társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
4.3.1.Kormányzati funkció száma, megnevezése: 011130 Önkormányzatok és önkor-
mányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
4.3.2. Kormányzati funkció száma, megnevezése: 062020 Településfejlesztési projektek 
és támogatásuk 
4.3.3. Kormányzati funkció száma, megnevezése: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben” 
  
A felek által Gyomaendrődön 2013. május 30. napján kötött társulási megállapodás 
egyéb rendelkezései nem módosulnak. 
  
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 
  
A megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően 
a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében akaratukkal 
mindenben megegyezően - saját kezű aláírással látják el. Jelen módosító okirat 4 pél-
dányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz. 
  
Nagy Zsolt Sándorné s.k.                   Hegedüs Roland s.k.                  Toldi Balázs s.k. 
   Csárdaszállás Község                        Hunya Község                        Gyomaendrőd Város 
      polgármestere                                polgármestere                         polgármestere  
 

Határidő: azonnal 
 

6. Napirendi pont 
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? 
 



 

 
10. oldal 

Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
9/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási  Megállapodás  Módosítását az 
alábbiak szerint elfogadja: 

  
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás Módosítása 

2019. december 18. 
  

1.      § 
      

A Társulási Megállapodás bevezető rész „A megállapodásban résztvevő felek” 1. 
pont az alábbi szerint módosul: 
 
Eredeti szövegzet: 
 
1.   Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5561 Békész-
szentandrás, Hősök tere 1. 
Képviseli:       Sinka Imre polgármester 
Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
  
Módosított szövegzet: 
 
1.   Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5561 Békész-
szentandrás, Hősök tere 1. 
Képviseli:       Sinka Imre polgármester 
Csépainé Tóth Gabriella jegyző 
  

2.  § 
  
A Társulási Megállapodás I.1. pontja az alábbiak szerint változik: 
  
Eredeti szövegzet: 
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 



 

 
11. oldal 

5540 Szarvas, Szabadság u. 36. 
Szarvas: 16 711 fő 
  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 
Békésszentandrás: 3 765 fő 
  
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 
Csabacsűd: 1 858 fő 
  
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Gyomaendrőd: 14 081 fő 
  
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
Hunya: 668 fő 
  
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5552 Kardos, Gyomai u. 24. 
Kardos: 666 fő 
  
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5. 
Kondoros: 5 251 fő 
  
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26. 
Örménykút: 409 fő 
  
Módosított szövegzet: 
  
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
5540 Szarvas, Szabadság u. 36. 
Szarvas: 15 887 fő 
  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 
Békésszentandrás: 3 658 fő 
  
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 
Csabacsűd: 1 744 fő 
  



 

 
12. oldal 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Gyomaendrőd: 13 514 fő 
  
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
Hunya: 621 fő 
  
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5552 Kardos, Gyomai u. 24. 
Kardos: 567 fő 
  
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5. 
Kondoros: 4 972 fő 
  
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26. 
Örménykút: 350 fő 

2. § 
  
A Társulási Megállapodás I. 4. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
Eredeti szövegzet: 
  
„A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő – a 2007. évi CVII. tör-
vény mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó – települési önkormányzatok 
közigazgatási területe. 
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 43 409 fő” 
 
Módosított szövegzet: 
 
  
„A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő – a 2007. évi CVII. tör-
vény mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó – települési önkormányzatok 
közigazgatási területe. 
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 41 313 fő” 

3. § 
  
A Társulási Megállapodás I. 11. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
Eredeti szövegzet: 
 
„A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőr-
zése céljából két bizottságot, Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságot és 



 

 
13. oldal 

Szociális Bizottságot hoz létre, mindkét bizottság háromtagú, két belső és egy külső 
tagból áll.” 
  
Módosított szövegzet: 
 
„A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának ellenőr-
zése céljából egy bizottságot, Pénzügyi és Szociális Bizottságot hoz létre, a bizottság öt 
tagú, három belső és két külső tagból áll.” 
  

4. § 
  
A Társulási Megállapodás I. 18. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
Eredeti szövegzet: 
 
„18.   A    Társulás   alapfeladatán  felül   végezhető  tevékenysége   (kormányzati  funk-
ció, megnevezése): 
  
018030          Támogatási célú finanszírozási műveletek 
051040          Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 084032  Civil szerveze-
tek programtámogatása 
107053          Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107055                        Falugondnoki, 
tanyagondnoki szolgáltatás 
900060          Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek” 
  
Módosított szövegzet: 
 
„18.   A    Társulás   alapfeladatán  felül   végezhető  tevékenysége  (kormányzati  funk-
ció, megnevezése): 
  
051040          Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 107053                        
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107055          Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
  

5. § 
  
A Társulási Megállapodás I. fejezet 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Eredeti szövegzet: 
 
„19. A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége: 
  
013350          Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
A Társulás tulajdonában lévő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján történő üze-
meltetése, hasznosítása” 



 

 
14. oldal 

  
Módosított szövegzet: 
 
„19. A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége: 
  
013350          Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 
  

6. § 
  
A Társulási Megállapodás III. fejezet „Feladatai” 4.1. pontja alábbi szöveg-
rész törlésre kerül: 
 
-         átmeneti elhelyezést biztosító ellátás 
-         Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi alapellátás 
(működési területe: Szarvas település közigazgatási területe) 
  

7. § 
  
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
  
Eredeti szövegzet: 
 
„Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgős-
ségi ügyeletet a Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által, a szar-
vasi 1. és 2. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében szervezi 
meg a Társulás.” 
  
Módosított szövegzet: 
 
„Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgős-
ségi ügyeletet a Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által, a szar-
vasi 2. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében szervezi meg a 
Társulás.” 
  

8. § 
  
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Eredeti szövegzet: 
 
„A Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas, Kossuth L. 
u.  19.  képviseli:  Molnárné  Juhász  Eleonóra)  területi  ellátási  kötelezettséggel  látja  el 
 az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, 
Szarvas települések közigazgatási területén.” 
  



 

 
15. oldal 

Módosított szövegzet: 
 
„A Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas, Kossuth L. 
u. 19. képviseli: Varga Margit) területi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgá-
latot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések 
közigazgatási területén.” 
  

9. § 
  
A Társulási Megállapodás III. fejezet 5.3. pontja törlésre kerül. 
  

10. § 
 

A Társulási Megállapodás VIII. fejezet 6.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 
Eredeti szövegzet: 
 
6.4  Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer: 
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős. 
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi és Költségve-
tési Bizottságot hoz létre. 
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi szakértők 
közül. 
Feladata:  a  társulás  és  szervei  költségvetésének  figyelemmel  kísérése,  a  társulás  és 
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete. 
  
Módosított  szövegzet: 
 
6.4  Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer: 
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős. 
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 5 fős Pénzügyi és Szociális 
Bizottságot hoz létre. 
Tagjait a Tanács választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2 főt külső szakértők közül. 
Feladata:  a  társulás  és  szervei  költségvetésének  figyelemmel  kísérése,  a  társulás  és 
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete. 
  

11. § 
  
A Társulási Megállapodás 2. számú melléklet 8. pontja az alábbiak szerint módo-
sul: 
 
Eredeti szövegzet: 
 
8. SZARVAS 



 

 
16. oldal 

-     Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, Egész-
ségügyi ellátás: védőnői szolgálat, Szarvas 1. és 2. sz. gyermek háziorvosi egészségügyi 
alapellátás, sürgősségi ügyelet 
  
Módosított szövegzet: 
 
8. SZARVAS 
-     Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, Egész-
ségügyi ellátás:  védőnői   szolgálat,   Szarvas   2.   sz.   gyermek   háziorvosi egészség-
ügyi alapellátás, sürgősségi ügyelet 
 
Szarvas, 2019. december 18. 
 

Brlás János sk. 
Társulási Tanács elnök 

 
A  Társulási  Megállapodás  jelen  módosítással  nem  érintett  rendelkezései  változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
  
Szarvas, 2019. december 18. 
  
           Brlás János sk.                                                        Dr. Melis János sk. 

a Társulási Tanács elnöke                                    Szarvas Város címzetes főjegyzője  
 

Határidő: azonnal 
 

7. Napirendi pont 
Általános iskolai körzethatárok véleményezése 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 



 

 
17. oldal 

Hunya Község Képviselő-testülete  
10/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak sze-
rint javasolja a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára-
inak kialakítását a Gyulai Tankerületi Központ részére: 

  
Település 2.: Gyomaendrőd 
Kötelező felvételt biztosító iskola: 

028298 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
és Kollégium 5502 Gyomaendrőd Népliget 

utca 2. 
 Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya 
települések közigazgatási területe. 
Közterület neve jellege tartomány -tól -ig 
Akác utca teljes     
Alkotmány utca teljes     
Apponyi utca teljes     
Babits Mihály utca teljes     
Baross Gábor utca teljes     
Bartók Béla utca teljes     
Bethlen Gábor utca teljes     
Blaha Lujza utca teljes     
Bogárzói kertsor teljes   
Borostyán utca teljes     
Csatorna határsor    
Csejti utca teljes     
Csillagos utca teljes     
Csurgó utca teljes     
Damjanich utca teljes     
Dávid tanya teljes     
Deák Ferenc utca teljes     
Delta út teljes     
Décsi utca teljes     
Doboskert utca teljes     
Dózsa György utca teljes     
dr. Csókási Béla tér teljes     
Egressy Béni utca teljes     
Endrődi utca teljes     
Farkasfoki kertsor teljes     
Fazekasi utca teljes     
Fő  út páros oldal 2 156/1 
Fő  út páratlan oldal 1 133 



 

 
18. oldal 

Gábor Áron utca teljes     
Gutenberg utca teljes     
Hídfő utca teljes     
Honvéd utca teljes     
Hősök tere teljes     
Ipartelep utca teljes     
József Attila utca teljes     
Kacsóh Pongrác utca teljes     
Kálmán Farkas utca teljes     
Kenderáztató utca teljes     
Keresztúri utca teljes     
Kisfok utca teljes     
Kislapos utca teljes     
Kodály Zoltán utca teljes     
Korányi Frigyes utca teljes     
Kovács Imre utca teljes     
Kós Károly utca teljes     
Köztársaság utca teljes     
Külterület tanya teljes     
Kürt utca teljes     
Lábas utca teljes     
Leányvár út teljes     
Liliom utca teljes     
Magtárlaposi  utca teljes     
Mester utca teljes     
Mikes Kelemen utca teljes     
Mirhói utca teljes     
Mohácsi utca teljes     
Móra Ferenc utca teljes     
Nadrág-fok utca teljes   
Nagylaposi vasútállomás - teljes     
Nagylaposi MÁV lakás - teljes     
Napkeleti utca teljes     
Népliget út teljes     
Nyárszegi utca teljes     
Október 6. lakótelep teljes     
Orgona utca teljes     
Pipás-éri utca teljes   
Polányi Máté utca teljes     
Rácz Lajos utca teljes     
Rózsahegyi Kálmán utca teljes     



 

 
19. oldal 

Seberehát utca teljes   
Selyem út teljes     
Simai utca teljes     
Sugár út teljes     
Susány-háti utca    
Szabadság utca teljes     
Szabó Ervin utca teljes     
Szélmalom utca teljes     
Szent Antal utca teljes     
Szent István utca teljes     
Tamási Áron utca teljes     
Tanya II.   teljes     
Tanya VII.   teljes     
Táncsics Mihály utca teljes     
Telekparti út teljes     
Temető utca teljes     
Toronyi utca teljes     
Tóth Árpád utca teljes     
Tölgy utca teljes     
Tulipán utca teljes     
Újkert sor teljes     
Varjasi utca teljes     
Vasúti őrházak teljes     
Vasútsor utca teljes     
Vasvári Pál utca teljes     
Vaszkó Mihály utca teljes     
Zöldfa utca teljes     
Zrínyi Ilona utca teljes     
Zsák utca teljes     

  
Határidő: azonnal 

 
8. Napirendi pont 

2020-2021. évi tervezett közfoglalkoztatási program 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 



 

 
20. oldal 

 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
11/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2020-2021. évi 
szociális jellegű mintaprogramra épülő (belvízelvezetési) közfoglalkozta-
tási program tervezetével és annak benyújtásával egyetért a következők 
szerint: 
  
a) A 100 %-ban finanszírozott program időtartama: 2020.03.01.-
2021.02.28. 
b) Közfoglalkoztatotti létszám: 6 fő (5 fő segédmunkás + 1 fő munka-
szervező) 
c) A szociális programban elmei: 
ca) Bel- és külterületi utak, közterületek, árkok, fűkaszálása az elsődleges 
feladat. 
cb) Ezen túl 5 kijelölt időszakban parlagfű mentesítés végzése 
cc) Nagy értékű tárgyi eszközre igény nincs. 

  
Határidő: azonnal 
 

9. Napirendi pont 
A gyomaendrődi 0130/14 hrsz-ú ingatlan átadása a DAREH Önkormányzati Társu-
lás vagyonkezelésébe 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kér-
dés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 



 

 
21. oldal 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
12/2020. (I. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Cél-
zó Önkormányzati Társulás javára földhasználati jog bejegyzéséhez járul 
hozzá a gyomaendrődi külterületi 0130/14 hrsz-ú 8 ha 6065 m2 területű 
ingatlanból megosztás során létrehozandó új külterületi ingatlannak a 
gyomaendrődi önkormányzatot megillető 175/10000-ed tulajdoni há-
nyadára, a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú pályázat útján 
megvalósuló hulladékátrakó állomás létesítése céljából. A képviselő-
testület az ingatlan megosztásához ezen határozattal hozzájárulását ad-
ja azzal, hogy a megosztás költségeit a Társulás köteles viselni, valamint 
a megosztással kapcsolatos okiratok aláírására felhatalmazza a polgár-
mestert és a jegyzőt. A képviselő-testület egyben megbízza a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy e határozatról a társulás elnökét értesítse, va-
lamint a földhasználati jog bejegyzésére vonatkozó megállapodás terve-
zetét jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Határidő: azonnal 

 
10. Napirendi pont 

Bejelentések 
Szóbeli előterjesztés 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, 
bejelentése? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy szeretném indítványozni a laptopok 
lecserélését, mert rengeteget bajlódunk már velük. A külsős tagoké talán újab-
bak. 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Elmondta, hogy az enyém elejétől fogva nem mű-
ködik megfelelően. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy 2010-ben kapták őket. Időszerű lenne 
megvizsgálni a kérdést, hogy lehet ezt a problémát orvosolni. Többször vitték be 
Gyomára javítani, nagy változások nem történnek az állapotukban. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy azért van ennek aktualitása, mert be 
lehet építeni a költségvetésbe. Le lehet folytatni a beszerzést. Aljegyző Úrnak 
jelezni fogom ezt, és egy nagyságrendi összeget kérek meghatározásra. 
 



 

 
22. oldal 

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy meg kell vizsgálni azokat a 
gépeket, amelyeket később vásároltunk, hogy mikor lettek beszerezve. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy Csárdaszálláson ugyanez volt a 
probléma, választás után 8 gépet vásároltunk, ott csak az volt a kérdés, hogy ka-
pacitásba mekkora gép legyen. Ott volt olyan javaslat, hogy nem kell komoly 
gépet beszerezni, de ezt Aljegyző Úrral megbeszéltük, hogy azért kell, mert való-
színűleg az ASP rendszerbe a Képviselő-testületet is be fogják vonni, úgy, hogy a 
rendszeren belül kell dolgozniuk az anyagok elérésében. Ezt nem lehet akármi-
lyen kapacitású géppel. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az a probléma még, hogyha 
bővíteni szeretnénk ezeket a gépeket, RAM, winchester, akkor majdnem annyiba 
kerül, mintha új gépet vásárolnánk. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy jövő héten, pénteken kell kiküldeni 
az anyagot a következő ülésre. Aljegyző Úr készít egy kalkulációt, amit a költség-
vetésbe be is tudunk állítani. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Windows 7 támogatásának 
megszűnése, a rendszerfrissítés érint majd a hivatalnál kettő gépet, a konyhán és 
a háziorvosi szolgálatnál is. Ha már szóba kerültek a beszerzések, február 17.-e a 
határidő, volt egy ellenőrzésünk a fogorvosi rendelőben és hőlégsterilizáló nem 
áll rendelkezésre, amit pótolnunk kell. Az árajánlatokat bekértük. A legkedvezőbb 
árajánlatról saját hatáskörömben még dönthetek, de ezt be kell szereznünk. 
154 000 Ft a legkedvezőbb árajánlat. 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy ez mire való ez a berendezés? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a használt eszközök sterilizálá-
sára. Megérkeztek a kézi darabok a fogorvosi rendelőhöz. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy sok a panasz a konyhára, az étel meny-
nyiségével és minőségével kapcsolatban is. Az lenne a cél, hogy napi 90-100 
adagot ki lehetne osztani, mert fajlagosan a költség nem volna sokkal több, mint 
amikor szociális étkező van 38 fő, 10-12 óvodás, plusz még akik megvásárolják. 
Tudomásom szerint a legtöbb étkező az 102 fő volt, most ha van 50-60 fő, az 
sok kiesés. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ez egy friss információ, mert 
amikor erről egyeztettem az élelmezésvezetővel, akkor a 70-80 adag átlagban 
volt. Ezt november körül beszéltük, lehet azóta ez lecsökkent. Mennyiségben és 
minőségben is van panasz? 
 



 

 
23. oldal 

Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy igen. Probléma az is, hogy van gyer-
mekétkeztetés és felnőtt étkeztetés is. Elkülönítve nincsen, nem főznek külön, 
egységesen főznek gyermekétkeztetésre, ami felnőtteknek lehet, hogy nem 
megfelelő. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy meg kell vizsgálni a dolgot. 
Lehet egyébként a mennyiségben növelni, de az lehet, hogy költség oldalról egy 
emelkedést eredményezhet. Minőség oldalról nyílván, hogy szakács függő. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy a normatíva, ha felnőtt lakosságra van 
kiszámolva, hogy például 12 dkg húst kell adni egy ebédhez, plusz köretet, ha 
most csak 8 dkg-ot adsz, mert nincs külön szedve, hogy gyerek vagy felnőtt 
adagot adsz, ott mindenkinek 8 dkg hús fog jutni, a felnőttnek is és a gyereknek 
is. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az fogjuk megvizsgálni, hogy 
ezen, hogy lehet módosítani, hogy különvenni amennyire lehet a gyermekeknek 
és a felnőtteknek való főzést. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy főzni nyílván úgy egyszerűbb ha egy-
ségesítve van. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogyha 8 dkg egy hús, akkor a felnőt-
teknek adni kell még mellé. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy egy csirkecombnál nem kivitelezhető, 
mondjuk ez is beszerzés függvénye. Vannak olyan előrecsomagolt húsok, ahol 
átlag 12 dkg-os adagot csomagolnak. Volt, aki azt nehezményezte, hogy a zöld-
ségleves olyan mértékben általános, hogy ritkaság, hogy nem zöldségleves van, 
vagy a zöldségleves mellé zöldbab köret. 
 
Kulik Edit Irén (képviselő) Elmondta, hogy ez annak idején is probléma volt, 
amikor Petényi Szilárdné volt a polgármester, hogy mindig fordul a kör, három-
hetente ugyanaz az ebéd. Egy kicsit lehetne bővíteni a kínálaton. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy megvizsgáljuk a dolgot. Ha az 
alapanyagot kedvezőbben tudnánk beszerezni, akár nagyobb mennyiséget tud-
nánk biztosítani. Ha összességében nézzük, 653 forintért nem nagyon tudsz job-
bat kihozni. Bárhova bemegy az ember 1000 forinton alul már menüt sem kap. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy éttermekben 350-400 forintos alap-
anyagárból hoznak ki egy menüt. Az, hogy most 50 adag fő, vagy 100, sok kü-
lönbség nincs az előállításban.  
 



 

 
24. oldal 

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ezt részletekbe menően kell 
megvizsgálni. Ennek utána fogok járni, ha kell a testületnek dönteni ebben, akkor 
mindenféleképpen jön a Képviselő-testület elé. 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Megkérdezte, hogy a konyhának a bevétele fedezi 
a kiadásokat, vagy költeni kell rá? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy pozitív, azaz pluszos az ön-
kormányzatnak.  
Mindenféleképpen meg kell vizsgálni, ha egy nagyobb adagot ki tudnánk oszta-
ni, az mit fog eredményezni az önkormányzatnak. 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Elmondta, hogyha minden igaz idén az élelmezés-
vezető nyugdíjba megy. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy még két éve van talán. 
 
Kulik Edit Irén (képviselő) Elmondta, hogy nem, az idén szeptemberbe megy 
nyugdíjba. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy az élelmezésvezető 18 éves kora 
óta dolgozik Hunyán. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az a kérdés, hogy nyugdíjba 
akar-e menni. Jelezni felém még nem jelezte. 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Elmondta, hogyha jelzi, utána mi az elképzelés? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy először jelezze, utána majd 
keresünk megoldást. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ha a konyhát sikerülne nullás 
költségvetésűre tenni, hogy nem kellene hozzátenni, és azt a pluszt beleinvesz-
táljuk abba, hogy emeljünk az adagon, ha több ember enne, jobb minőség len-
ne, az mindenképpen jó lenne. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy amikor én étkeztem a konyhán 
nem találkoztam ilyen problémával, hogy a szociális étkeztetésnél mi az a meny-
nyiség amit kapnak, azt az látja aki kinyitja az ételhordót. 
 
Szopkó Rudolfné (képviselő) Megkérdezte, hogy az önkormányzat honlapjára 
nem lehetne feltenni az étlapot, akkor jobban látnák, hogy mit főznek? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy föl lehet tenni. 
 



 

 
25. oldal 

Szopkó Rudolfné (képviselő) Elmondta, hogy lehetséges, hogy több lenne az 
étkező. Természetesen azokkal a részletekkel, hogy meddig lehetne rendelni, 
mert ez nem olyan, mint egy étterem. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy mindenképpen megvizsgálom 
a dolgot, lehet, hogy a következő ülésen már tájékoztatást is tudok nyújtani a 
témában. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy információim alapján akkor volt 102 
étkező, amikor harcsapaprikás volt az ebéd. A változatosság nagyban meghatá-
rozza az étkezők számát. Ha van egy szakács és ő lenne az élelmezésvezető egy 
személyben, az lehetséges, vagy a kettő kizárja egymást? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ezt a lehetőséget megnézzük. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentése? Hozzászólás nem volt. 
Egyéb napirendi pont hiányában az ülést bezárta. 
 
 
 K. m. f.  
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