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Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 24-
i soron következő nyílt üléséről a Községháza üléstermében. 
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Megjelent  
képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pin-

tér László önkormányzati képviselő, 
 

Dr. Uhrin Anna jegyző 
 
Meghívottak: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László, 

Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők Takács Gabriella 
pénzügyi ügyintéző és Balogh Rita kirendeltségvezető vala-
mennyi napirendhez 
 
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője 
valamennyi napirendhez 

 
Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint 
 
Jegyzőkönyv- 
vezető: Buza Anita 
 
Ülés időtartama: 08:00-08:30  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Dr. Uhrin 
Anna jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes az 
4 fős testületből jelen van 3 fő. Várkonyi Zsigmondné képviselő igazoltan van távol.  
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kiszely Imre alpolgármestert kijelölni. Kérte a 
képviselő-testületet a javaslat elfogadására.   
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hunya Község Képviselő-testülete  
105/2018. (X. 24.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött 
meghívó szerinti sorrendben fogadják el. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vo-
natkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. 
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

106/2018. (X. 24.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napi-
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló ön-
kormányzati rendelet módosítása 
2. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló ön-
kormányzati rendelet módosítása I. forduló 
3. Beszámoló a 2018.évi költségvetés 1-9. havi teljesítéséről 
4. Hunya Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának véleményezé-
se 
5. Hunya Község Önkormányzat haszonbérleti szerződéseinek meg-
hosszabbítása 
6. Általános iskolai körzethatárok véleményezése 
7. Bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 

1. Napirendi pont 
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy korábban már beszéltek róla, hogy 
a lágylombos tűzifa helyett barnakőszénre pályázik az önkormányzat. A Dalerd jelez-
te, hogy a régióban nem tud biztosítani tűzifát az önkormányzatok számára. Az igé-
nyeket be lehet nyújtani, de nem valószínű, hogy tudnak biztosítani fát. A barnakő-
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szén, kiosztása egyszerűbb lesz, ugyanis zsákos kiszerelésben érkezik. A Belügymi-
nisztérium 641 350 Ft támogatásban részesíti az önkormányzatot, 128 270 Ft önrészt 
kell vállalni, ami összesen 202 mázsa barnakőszén vásárlásra elegendő. A rendelet-
módosítás azért szükséges, mert nem tűzifát, hanem barnakőszenet vásárolnak, a pá-
lyázat benyújtásának időintervalluma is meghatározásra került, ami 2018. november 
19. – 2018. december 1. közötti időszak. A rendelet tartalmazza még, hogy a tavalyi 
évben benyújtott pályázata alapján kiegészítő támogatásban részesült az önkormány-
zat, melyet a tavaly jogosult támogatottak között kell szétosztani. Ezt úgymond 
pluszként kapják meg. Az igényt benyújtották a Dalerdhoz a tűzifára, 180 ezer forint 
összegben. Az igényt benyújtotta az Önkormányzat. 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy a tavalyi évben maradt pénzalap, amit 
szétosztanak? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy igen. A kiegészítő támogatást azok 
kapják meg az idei évben, akik tavaly jogosultak voltak. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy az erdészetekben Dunántúlon van 
fa, nem egyeztetnek a déli régiókkal? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a szállítás az hatalmas költség, amit 
az önkormányzatnak kell biztosítani. Előzetesen tájékoztatást küldtek, még a pályázat 
benyújtása előtt, hogy nem tudnak nagy mennyiségben fát biztosítani a déli régió-
ban. Azt nem tudni, hogy milyen mennyiség áll rendelkezésre. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, ha egy bizonyos mennyiségű fa rendelke-
zésre állna, akkor sem lenne értelme vegyesen fát és barnakőszenet kiosztani. Nem 
rossz megoldás a barnakőszén, csere kereskedelemre nem annyira alkalmas. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy aki tüzelésre a fát fel tudta használ-
ni, az a barnakőszenet is fel tudja. Egyszerűbb megoldás, nem kell darabolni. 
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt. 
Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a 
rendelet megalkotásához minősített többség szükséges. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól  

 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 
1. § (1) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkor-
mányzat) a belügyminiszter települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatására szóló pályázat keretén belül megállapított tá-
mogatási keretből kérelemre szociális célú tüzelőanyag formájában természetbeni 
támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt. 
(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a támogatásban részesülő személytől ellenszolgál-
tatást nem kér. 
(3) A háztartásonként megállapítható támogatás mértéke legfeljebb 5 m³ tűzifa vagy 
6 q barnakőszén. 
 (4) Az Önkormányzat a tüzelőanyag formáját az adott évben benyújtott pályázatában 
határozza meg. 
 
2. § (1) Támogatásban részesíthető a Hunya településen állandó lakóhellyel rendelke-
ző, vagy életvitelszerűen Hunya településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel 
rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg a 60.000,-Ft-ot, egyedül élők esetén a 71.250,-Ft-ot. 
(2) A támogatást igénylők közül előnyben kell részesíteni 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (továbbiak-
ban. Szt.) szerinti 
aa) aktív korúak ellátására, 
ab) időskorúak járadékára, 
ac) a települési támogatásra jogosult kérelmezőket, 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény-
ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat. 
(3) Támogatás ugyanazon háztartásra csak egy jogosultnak állapítható meg. 
  
3. § (1) A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyom-
tatványon a szükséges mellékletek csatolásával, postai úton vagy személyesen a 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségéhez nyújtható be 
2017. november 22. napjától 2017. december 5. napjáig. 
(2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartás-
ban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait. 
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(3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett 
hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyom-
tatványon kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól. 
(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára Szt. 10. § (2)-(5) bekez-
désében foglaltakat kell alkalmazni. 
(5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, 
nyilatkozatokat, Munkaügyi Kirendeltség igazolását, orvosi igazolást, számlákat, jöve-
delemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolásait és 
egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani. 
(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egye-
dül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló 
meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 
 
4. § Az 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján, a téli rezsicsökkentés kiterjesztése 
érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag-
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás keretéből vásárolt tűzifát a 2017. évben 
szociális tűzifa támogatásban részesített személyek részére a megállapított támogatás 
kiegészítéseként egyenlő arányban kell kiosztani. 
 
5. § (1) Ez a rendelet 2018. november 5-én lép hatályba.    
(2) Hatályát veszti a 11/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet. 
 

Határidő: azonnal 
 

2. Napirendi pont 
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása I. forduló 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte Dr. Uhrin Anna jegyzőt, hogy egészítse ki a 
napirendi pontot. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának volt egy 
döntése, hogy mindazon közterület-használatról szóló rendelet ahol a közterületet 
bérleti jogviszonyban adták használatba, az nem megfelelő, mert nem egy melléren-
delt, hanem egy alá-fölérendelt viszonyról van szó. Ezután hatósági döntéssel lehet a 
közterület használatot biztosítani. A Kormányhivatal felhívta mindazon önkormányzat 
figyelmét a Kúria döntésére ahol a régebbi rendszer működött, ez alapján került be-
terjesztésre a rendelet módosítása. A hatósági döntési eljárás szabályai is részletezve 
vannak az előterjesztésben.  
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy a közterület használata községünkben ren-
dezvényekre vonatkozhat. 
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Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy árusításra, kirakodóvásárra is. Az olyan terü-
letek, amelyeket az önkormányzat tulajdonában vannak és kifejezetten erre a célra 
alkalmazzák, az nem tartozik ide. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az a piactér. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy ha valaki építkezik és hosszabb távon építő-
anyagot, gépet, vagy konténert tárol közterületen, az is ide tartozik. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. 
Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.  

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
107/2018. (X. 24.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek 
használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 8/2015. (III. 26.) ön-
kormányzati rendelet módosításának szükségességével egyet ért, to-
vábbá felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletmódosítás normaszövegét 
terjessze be a 2018. novemberi ülésre.  

 
Határidő: 2018.11.30.  
Felelős: Hegedüs Roland 
Hivatali felelős: Csényi István 
 

3. Napirendi pont 
Beszámoló a 2018.évi költségvetés 1-9. havi teljesítéséről 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy mindenki megkapta az anyagot, 
amelyben látható, hogy a bevételi és kiadási oldalak hogyan alakultak. A bevétel ol-
dalon az adók terén jók a mutatók, jelentkezik az EFOP pályázaton felhasznált összeg 
és a felújított ingatlanokkal kapcsolatos pályázati összeg felhasználása is. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy az intézmény működési bevétel-
ének teljesítése miért 52%? 
 
Balogh Rita (kirendeltségvezető) Elmondta, hogy étkezésnél betervezett összegnél 
be volt tervezve 7,5 millió forint. A konyha zárva van, a legnagyobb bevételkiesés eb-
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ből származik. A közmunkaprogramnál a megtermelt mák, például októberben lett 
eladva, az nem szerepel a beszámolóban. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a konyhánál bevétel kiesés jelent-
kezett, de a kiadás oldal is csökkent emiatt, ugyanis nem volt beszerzés. A konyha 
előreláthatólag november 5. napján indul. Az ivóvíz mintavételnél adódtak kisebb 
problémák, a rendszer nem lett megfelelően áttisztítva, amit újra átmosnak majd, 
mintát vesznek, aminek az eredménye meghatározó. Az ÁNTSZ-el is egyeztetni fog, 
van e valami egyéb teendő. 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy az épület rendszerével van gond, vagy 
az egész rendszerrel? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az épülettel. Ez háztartásoknál je-
lentkezhet, ahol lerakódások vannak. Egyik részén sikerült az átmosatása a rendszer-
nek a másikon nem. A községbe beérkező vízzel nincs probléma. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy a beérkező vízzel nincs gond, a hunyai egy-
ség egy külön rendszer. Csak a konyhánál van gond? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a községben rendszeresen átmosat-
ják az egész rendszert, folyamatosan ellenőriznek, mintát vesznek. Sűrűn találkozik 
azokkal, akik ezt végzik. Arról lenne információ, ha az ivóvízzel probléma lenne. Azok-
nál a háztartásoknál ahol folyamatosan használják a rendszert ott nincs gond, azoknál 
az épületeknél, ahol nem laknak ott előfordulhat egy mintavételnél, hogy lenne. A 
beszámolóval kapcsolatban a bevételek alakulásának részletezése is megtalálható az 
előterjesztésben. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy az adóknál 124% -os teljesítés, 
hogy lehet? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy van egy betervezett összeg, amitől 
több lesz a teljesítés. 
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt. 
Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 Hunya Község Képviselő-testülete  
108/2018. (X. 24.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
2018. évi költségvetésének 1-9. havi teljesítéséről szóló beszámoló-
ját.  

 
Határidő: azonnal 

 
4. Napirendi pont 

Hunya Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának véleményezése 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogadja el, amit kétévente 
felülvizsgálni szükséges. Az első programot 2013. évben fogadta el a képviselő-
testület. Az új HEP dokumentum az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy a dokumentumban még lesznek pontosítá-
sok. A képviselő-testületnek véleményezni kell a programot. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket.  
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

109/2018. (X. 24.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 
elfogadja Hunya Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának terve-
zetét. A Képviselő-testület felkéri a hivatal munkatársait, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 2018. dokumentumot véglegesítsék és ter-
jesszék elő a soron következő Képviselő-testületi ülésre. 
 
Határidő: azonnal 
 

5. Napirendi pont 
Hunya Község Önkormányzat haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy korábbi ülésen már szó volt a szer-
ződésekről. Akkor abban maradtak, hogy a szerződéseket meghosszabbítják, egy év-
nél hosszabb időtartamra és aktualizálva a haszonbér mértékét a mai piaci árakhoz. A 
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bérlőkkel az egyeztetéseket lefolytatta, 5 évre, 8ft/m2/év haszonbérleti díjjal mindenki 
vállalná a meghosszabbítást. 
 
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.  
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

110/2018. (X. 24.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkor-
mányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat érintő haszonbérleti 
szerződések hatályát 2023. október 31. napjáig meghosszabbítja , a 
következő haszonbérleti díjakkal: 

  

  

Hrsz: Terület (ha): 
Haszonbérleti díj 
: 8ft/m2/év Haszonbérlő: 

 külterület, 021/97 0,7011 56 088 Ft/év 

Hanyecz Barbara                      (5555 
Hunya,  
Kodály u. 2.) 

belterület, 234/4 1,2586 100 688 Ft/év 

Szilágyi Béláné                       (5555 
Hunya,  
Rákóczi út 32.) 

belterület, 228; 
229; 288  1,3615 108920 Ft/év 

Piltz Mihályné                         (5555 
Hunya,  
Rákóczi út 34.) 

belterület, 437/7; 
437/8; 437/9; 
437/10 0,4914 39 312 Ft/ év 

Dinya Imre                                 
(5555 Hunya,  
Táncsics u. 5.) 

belterület, 234/3 0,2638 21 104 Ft/év 

Szilágyi Béláné                          (5555 
Hunya,  
Rákóczi út 32.) 

belterület, 437/1, 
437/2, 437/3, 
437/4, 437/5, 
437/6 0,8118 64944 Ft/ év 

Szilágyi László         (5555 Hunya,  
Széchenyi u. 2.) 

belterület, 437/11 

0,1350 összes 
területből 
használatban 2080 Ft / év 

Horváth Gáborné                  (5555 
Hunya,  
Rákóczi út 36.) 
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0,0260 

  

  

  

  

Hrsz: Terület (ha): 
Haszonbérleti díj : 
80 000 Ft/ha/év: Haszonbérlő: 

 külterület, 016/13 2,7273 218 184 Ft/év 

Hanyecz Zoltán                               
(5555 Hunya,  
Kodály u. 2. 

külterület, 016/7 6,3304 506 432 Ft/év 

Szmoláné Kiszely Olga Ágnes 
(5555 Hunya,  
Ady u. 8.) 

  
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a szerző-
dések megkötésére. 
  
Határidő: 2018. 10. 31.  
Felelős: Hegedüs Roland 
 

6. 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) Elmondta, hogy ahogy az elmúlt években is a Békés 
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala azzal a kéréssel fordult Hunya 
Község Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító 
általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet vélemé-
nyezze.  
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.  
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

111/2018. (X. 24.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
javasolja a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai-
nak kialakítását, valamint – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhang-
ban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körze-
tének meghatározását a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai 
Járási Hivatal 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     
Borostyán utca teljes     
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 
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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     
Nagylaposi vasútállomás - teljes     
Nagylaposi MÁV lakás - teljes     
Napkeleti utca teljes     
Népliget út teljes     
Nyárszegi utca teljes     
Október 6. lakótelep teljes     
Orgona utca teljes     
Polányi Máté utca teljes     
Rácz Lajos utca teljes     
Rózsahegyi Kálmán utca teljes     
Selyem út teljes     
Simai utca teljes     
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Sugár út teljes     
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     
  
  
Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot 
ellátó intézmények: 
  

202775 
Békés Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Gyomaendrődi Tagin-
tézménye 

5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 11. 

  
  

202775 
Békés Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Gyomaendrődi Tagin-
tézményének Telephelye 

5510 Dévaványa Bem József utca 4. 

 
 
Határidő: azonnal 
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7. Napirendi pont 
Bejelentések 
Szóbeli előterjesztés 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése, 
kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem volt. Megköszönte a jelenlétet és az ülést be-
zárta. 
 
 K. m. f.  

 
 
 
 

Hegedüs Roland 
polgármester 

 Dr. Uhrin Anna 
jegyző 

   
 
 
 

 Kiszely Imre 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


