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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 

24-i soron kívüli üléséről a Községháza üléstermében. 
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Megjelent  

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

tér László, Kulik Edit Irén, Szopkó Rudolfné önkormányzati képvi-

selő 

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző 

 

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Zsögön Renáta  

 

Ülés időtartama: 13:30-14:20 

 

Hegedüs Roland polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az aljegyző 

urat és valamennyi jelenlévőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős 

testület teljes létszámmal jelen van az ülésen.   

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Szopkó Rudolfné képviselőt kijelölni.  

Jegyzőkönyvvezető Zsögön Renáta lesz a mai ülésen.  

Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről.  

 

 

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  

79/2022. (VIII. 24.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

hitelesítésére Szopkó Rudolfné képviselőt jelöli ki. 
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Határidő: azonnal  

 

Hegedüs Roland polgármester javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött 

meghívó szerinti sorrendben fogadják el.  

 

Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat.  

 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az ülés napirendjé-

ről.   

 

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  

80/2022. (VIII. 24.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint határozza meg:  

 

1. Hunya Község iskolás tanulóinak iskolába járásának megtárgyalása 

2. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

3. Utóellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár átfogó pénzügyi és 

szabályszerűségi vizsgálatáról 

4. Időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás feladataira 

forrás kijelölése 

5. A KEHOP-1.2.1-18-2018-00105 „Klímastratégia kidolgozása és 

szemléletformáló klímakampány Szarvas, Csabacsűd és Hunya 

településeken” c. projektben elkészített közös Klímastratégiájának 

elfogadása 

6. Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról 

7. Bejelentések 
 

 

Határidő: azonnal  

 

 

1.Napirendi pont 

Hunya Község iskolás tanulóinak iskolába járásának megtárgyalása 

(Szóbeli előterjesztés) 
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Hegedüs Roland polgármester elmondta, a képviselő-testület indítványozta a napi-

rendi pont tárgyalását, mely írásbeli előterjesztést nem tartalmaz ezért átadta a szót 

Kiszely Imre alpolgármesternek.  

 

Kiszely Imre alpolgármester elmondta, a szülők kérelme alapján tartották fontosnak 

a rendkívüli ülés összehívását. A kérelmet a szülők a polgármester úrnak és a képvise-

lő-testület tagjaihoz is eljutatták, mivel szeretnék tudni, hogy áll ez az ügy, és konkré-

tan hol tart.  

 

Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, mikor legutóbb beszéltek Kiszely 

Imre alpolgármesterrel jelezte, hogy tájékoztatót fog tartani mindkét intézmény veze-

tője. Az intézmény részéről az állásfoglalás továbbra sem változott, tehát a képviselők 

is tudtak minden információról, ami rendelkezésre áll. Akkor azt is jelezte, hogy a 

rendkívüli ülést a tájékoztató után lenne célszerű összehívni. A tájékoztató hétfőn 

délután megtörtént. Tóth Ferenc igazgató úr elmondta, hogy az intézmény és a fenn-

tartó részéről mi az álláspont. A szülők több esetben a nemtetszésüket nyilvánították 

ki, amivel ő teljes mértékben egyet ért. Kérte a szülőket, hogy fogalmazzanak meg 

egy levelet és küldjék el dr. Kis Rigó László püspök úr részére. A szülők által írt levéllel, 

ő is megfogja keresni a püspök urat, hogy elsődlegesen az eredeti formájára próbál-

ják visszaállítani azt utaztatást, ahogyan az történt a tavalyi és az azt megelőző évek-

ben. Vagy legalább a kíséretet biztosítását oldják meg, a délutáni járatra. Felajánlotta, 

hogy amíg nem találnak megfelelő megoldást, addig kísérő személyzetet biztosít az 

önkormányzat a hazaútra.  Szujó Pétert kulturális referenst kérte fel, mivel ő tapasztal 

és megvan hozzá a végzettsége. Szeptember 1-től ideiglenesen vállalja a gyerekek 

kíséretét, amíg nem talál az intézmény megoldást a problémára.  Amint megkapja a 

szülők levelét, személyesen viszi el a püspök úrnak. Az Egyházmegye képviselőit arra 

fogja kérni, hogy ennek a pressziónak legyenek szívesek valamilyen formában eleget 

tenni.   

 

Pintér László képviselő elmondta, nem véletlen, hogy a tájékoztatót augusztus végén 

tartották. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolába járó diákoknak a KLIK fizeti a visz-

szautat. Amennyiben korábban került volna megtartásra a tájékoztató, lehet, hogy a 

szülők a másik intézménybe íratják a gyerekeiket. A Szent Gellért Katolikus Általános 

Iskolába a településről 20 fő tanuló jár, ha ezeket a gyerekeket átíratnák a szülők a 

Rózsahegyi Iskolába, biztos érzékenyen érintené az intézményt. Hétfőn, a tájékoztató 

alkalmával tudta meg, hogy átiratkozni egyik iskolából a másiba, ha csak nem költö-

zött el a szülő augusztus 31-ig lehet. Ez nem véletlen, hogy ez a tájékoztató csak 

most volt. Amennyiben ez nyár elején meglett volna tartva, és akkor mondják azt, 

hogy ez így lesz, mert a jogszabálynak megfelelnek, akkor lehet fele gyereket átíratták 

volna a szülők a Rózsahegyi Iskolába. A buszon a kísérőnek nagyon oda kell figyelnie, 

hogy a gyerekek normális magatartással utazzanak.  

 

Hegedüs Roland polgármester jelzet, Szujó Pétertől kérte, hogy ennek teljes mérték-

ben tegyen eleget, annak ellenére, hogy ez egy ideiglenes megoldás. A Volánbuszon 

utaznak és valószínű lesz más is a buszon, ezért kérte tőle, hogy a fegyelmezettségre 
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kimondottan nagy figyelmet fordítson. Szujó Pétertől és a szülők részéről is lehet 

visszacsatolást kapni, hogy ez megoldás jól működik-e vagy sem. Abba bízik, hogy 

ebben az ideiglenes időszakban is segítség a szülők részére. Ha nem avatkoznak a 

dologba, akkor szeptember 1-től kíséret nélkül utaztak volna a gyerekek. Kérte a kép-

viselőket, akik helyi egyházközösségi tagok is, hogy ők is keressék ez ügyben a püs-

pök urat és közösen keressenek megoldást a problémára, hiszen a közös a cél. Arra 

kérte Kiszely Imre alpolgármestert és Pintér László képviselőt, hogy legyenek partne-

rek és járjanak ők is közben az ügy érdekében.  

 

Kiszely Imre alpolgármester reagálva elmondta, hogy ez mind világos, csak késtek a 

megkereséssel két vagy három hónapot. Az iskola a havi bérletre megköti a szerző-

dést a Volánbusz Zrt-vel, azt valószínű be is tervezte a költségvetésébe és nem fogja 

módosítani. Amikor tavasszal eljött egyeztetésre a Püspök úr, akkor kellett volna erre 

valami megoldást keresni és nem most augusztus végén.  

 

Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, az Egyházmegye részéről az volt 

az elképzelés, hogy a gyerekek utaztatását kizárólagosan a Volánbusszal oldják meg. 

A reggeli járat miatt is elég sok egyeztetést volt és nagyon nehezen tudta elérni, hogy 

egyáltalán a reggeli járatot biztosítsák.  

 

Pintér László képviselő jelezte, hogy a legutóbbi ülés alkalmával jelezte is a polgár-

mester úr, hogy a reggeli járat nem megoldható, mivel a Volánbusz a járatot nem 

tudja összehangolni a csatlakozásokkal.  

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta, hogy nem lehet elvárni a gyerekektől, 

hogy már reggel 06:30 órakor a buszon legyenek és 17:00 órakor érjenek haza. Az 

egyeztetés alkalmával, ezzel és nagyon sok mással érvelt.  Igazgató úr akkor azt az 

ígéretet tette, hogy a kísérőt biztosítják. Az augusztusi tájékoztatón már azt mondta, 

a kíséretet nem tudják biztosítani. Nem gondolta, hogy olyan nagymértékű változást 

jelent, illetve szülők részéről ilyen mértékű problémát okoz, ha a Volánbuszon lesz 

kíséret és úgy utaznak a gyerekek. Most szembesült ezzel, hogy a szülők részéről ez 

problémát jelent. Teljes mértékben egyet ért a szülőkkel és ő sem tudná elképzelni, 

hogy az elsős gyerekek kíséret nélkül utazzanak haza a Volánbuszon.  

 

Pintér László képviselő elmondta, nem várható el egy alsós kisdiáktól, hogy figyeljen 

oda a bérletére és a diákigazolványára. Véleménye szerint egy hat éves gyerektől nem 

lehet elvárni, hogy felnőttként viselkedjen. A gyerekek utaztatáshoz mindenképpen 

kell biztosítani a felnőtt kísérőt.  

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta, hogy eleve nem kevés a gyerekek létszá-

ma, tehát minél több a gyerek, annál jobban oda kell figyelni és jobban megoszlik a 

figyelem is. Az intézmény részéről korábban is adhattak volna tájékoztatást, de az 

Igazgató úr arra hivatkozott, hogy amíg a fenntartó részéről nem írják alá a szerző-

dést, ő addig nem nyilatkozhat. Azt szerette volna elérni, és az lett volna a legjobb 

megoldás, ha délutáni utazást is a Mobilbusz Kft. biztosítaná. Remélhetőleg a szülői 
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megkeresés célravezető lesz, és az intézmény biztosít kísérők vagy a gyerekek utazta-

tását visszaállítja az eredeti állapotra.  

 

Pintér László képviselő elmondta az egyeztetés alkalmával érthetetlen volt számára, 

hogy az Igazgató úr a tanári értekezleten úgy vetette fel a témát, hogy ki vállalja ön-

ként ezt a feladatot. Ezt nem lehet önkéntes alapon elvárni egyetlen pedagógustól 

sem.  

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta, hogy hunyai személyben kellene gondol-

kodni, mivel a menetrend szempontjából is kivitelezhetőbb és kezelhetőbb, ha helyi 

kísérővel oldják meg. Nem tartotta indokoltnak a rendkívüli ülés összehívását, mivel 

korábban tájékoztatta a képviselőket és azóta érdemi változás nem történt az ügy-

ben. Ha bármilyen változás lett volna indokoltnak tartotta volna a rendkívüli ülés ösz-

szehívását.  

 

Kiszely Imre alpolgármester elmondta, amennyiben a szerződést aláírták, ebben az 

évben biztos nem lesz változás, az első félév így fog eltelni. A szerződéskötés előtt 

kellett volna az ügyben más megoldást keresni.  

 

Szopkó Rudolfné megkérdezte, milyen szerződést kell aláírni.  

 

Kiszely Imre alpolgármester válaszolva elmondta, a bérletek vásárlásával kapcsolatos 

szerződést. Ez egy külön utaztatási szerződés.  

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző tájékoztatásként elmondta, amennyiben a képviselő-

testület hozzá kíván járulni a gyerekek utaztatásához a jelenlegi ismert, könyvelt ada-

tok alapján 18.200.000,- Ft szabad maradványa van az önkormányzatnak. A 4. napi-

rendi pont tartalma szerint, ez az összeg csökken az októberi időközi választás kiadá-

saival.  

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta, amennyiben az egyeztetés eredményes 

tud lenni a fenntartóval, akkor a délutáni utazási költség teher felét átvállalhatná az 

önkormányzat és a másik felét az Egyházmegye fizetné.  

 

Pintér László képviselő megkérdezte mennyibe kerülne a délutáni utazási költség.  

 

Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta bruttó 3 500 000,- Ft.  

 

Pintér László képviselő javasolta, amennyiben nem akarja finanszírozni az Egyház-

megye a gyermekek délutáni utaztatását, ez esetben fel kellene ajánlani, hogy az ön-

kormányzat felét fizeti. Természetesen, csak akkor, ha a képviselők is úgy gondolják.  

 

Kiszely Imre alpolgármester megkérdezte mennyibe kerül a bérlet.  
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Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, kedvezményesen 3 000-4 000, - 

Ft /gyerek között van.  

 

Pintér László képviselő jelezte, hogy jelentős a különbség, tehát nem hiába ragasz-

kodik az Egyházmegye ehhez a megoldáshoz.  

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta, az egyeztetést követően összehív egy 

rendkívüli ülést, amennyiben indokolt lesz és tájékoztatja a képviselőket, hogy milyen 

eredmény született.  

 

Kiszely Imre alpolgármester elmondta, mi van abban az esetben, ha az Egyházmegye 

nem kíván többet fizetni, mint a bérletek díja, mert a törvény által így is biztosítva van 

a gyerekek utaztatása. Ez esetben azt is mondhatják, hogy a hiányzó részt finanszíroz-

za az önkormányzat.  

 

Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, mivel egyházi intézményről van 

szó, sok esetben lehetett hallani, hogy magasabb állami normatívát kapnak, mint az 

állami intézmények.  

  

Kiszely Imre alpolgármester jelzet, ez így is van. Ezzel az a probléma, hogy a fenntar-

tó a törvény által előírt kötelezettségének eleget tesz.  

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta azzal fog érvelni, hogy partner volt az ön-

kormányzat eddig is, és ennek alapján legyenek szívesek ők is valamilyen megoldást 

találni erre a problémára.  

 

Kiszely Imre alpolgármester elmondta, hogy Hunyáról majdnem egy osztálynyi gye-

rek jár a Szent Gellért Katolikus Iskolába. Ha a gyerekeket adott esetben átíratják a 

szülők másik intézménybe, az az iskolának sem lenne jó.  

 

Pintér László képviselő elmondta, ez nagyon szépen meg lett oldva. A tájékoztatót, 

akkor tartották, amikor már semmit nem lehet tenni, és a szülők az elsős gyerekeket 

már nem tudják átíratni a másik intézménybe.  

 

Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, hogy sosem szerencsés a gyere-

ket a megszokott környezetéből kiszakítani. A legszerencsésebb, ha ezt a helyzetet el 

lehet kerülni és minden diák ott tudja befejezni a tanulmányait, ahol elkezdte. 

  

Pintér László képviselő elmondta, az önkormányzatnak sem kell minden költséget 

átvállalni. Véleménye szerint maximum a délutáni utaztatás költségének felét vállalja 

át az önkormányzat, de többet ne. A fenntartónak megvan a feladata, jogilag ki tud 

bújni, hogy elvégzi, azt, ami a törvény által előírt kötelezettsége. Erkölcsi aggályok 

merülnek fel, amennyiben semmilyen segítségre nem tud reagálni pozitívan.  
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Hegedüs Roland polgármester elmondta, elég sok pénz megtakarításra került az 

Egyházmegye részére, amíg az önkormányzat finanszírozta a gyerekek utaztatását. A 

továbbiakba megkérdezte van-e valamilyen döntési javaslat? 

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző válaszolva elmondta, fölösleges arra felhatalmazni a pol-

gármester urat, hogy a képviselő-testület nevében tárgyalhat, mert munkaköréből 

adódik. Ez esetben döntési javaslat nélkül tárgyalta a képviselő-testület a napirendi 

pontot.  

 

 

2.Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 

 

Hegedüs Roland polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte van-e kér-

dés, észrevétel.  

 

Szopkó Rudolfné képviselő jelezte, hogy a nyáron volt aktuális az Aratónapok költ-

ségeinek a kifizetése, látja, hogy 450 000,- Ft kifizetésre is került. Megkérdezte, hogy a 

további kiadások honnan kerültek kifizetésre.  

 

Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, vállalkozói hozzájárulásból. 

Nem pénzátadás történt, hanem a vállalkozó saját maga szerződött le. Várkonyi Tibor 

vállalkozó jelentős részét finanszírozta az Aratónapok kiadásainak.  

 

Szopkó Rudolfné képviselő jelezte, hogy amikor az Aratónapok kiadásait egyeztet-

ték, már úgy volt, hogy megvannak a szerződések.  

 

Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, a szerződések még nem voltak 

aláírva, így még lehetett módosítani, tehát a vállalkozó szerződött és nem az önkor-

mányzat.  Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó egyéb kérdés, észrevétel. 

 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslat-

ról. 

 

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

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hunya Község Képviselő-testülete  

81/2022. (VIII. 24.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 

2022. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről készült beszámolót 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal  

 

 

3.Napirendi pont 

Utóellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár átfogó pénzügyi és 

szabályszerűségi vizsgálatáról 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 

 

Hegedüs Roland polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Egyéb kérdés, 

észrevétel hiányában felkérte a testületet, hogy szavazzanak a döntési javaslatról. 

 

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  

82/2022. (VIII. 24.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és 

tudomásul veszi a Magyar Államkincstár átfogó pénzügyi és szabály-

szerűségi vizsgálatáról készített utóellenőrzési jelentésben foglalta-

kat. 
     

Határidő: azonnal  

 

4.Napirendi pont 

Időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás feladataira 

forrás kijelölése 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 

 

Hegedüs Roland polgármester felkérte dr. Csordás Ádám aljegyző urat, hogy ismer-

tesse az előterjesztést.  

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző kiegészítésként elmondta, a júniusi ülésen a képviselő-

testület feloszlásáról döntött. A jogszabály kimondja, amennyiben a testület saját fel-
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oszlásáról dönt, ilyen esetben az időközi választás kiadásait saját költségvetésből kö-

teles finanszírozni.  

 

Hegedüs Roland polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Egyéb kérdés, 

észrevétel hiányában felkérte a testületet, hogy szavazzanak a döntési javaslatról. 

 

 

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

A képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

83/2022. (VIII. 24.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi 

időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás fel-

adatai ellátására bruttó 1.500.000 Ft összegű forrást biztosít, Hunya 

Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló önkor-

mányzati rendelet 6. mellékletének fejlesztési tartaléka (2021. évi sza-

bad maradvány) keret terhére.  

 

Határidő: azonnal  

 

5.Napirendi pont 

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00105 „Klímastratégia kidolgozása és 

szemléletformáló klímakampány Szarvas, Csabacsűd és Hunya településeken” 

c. projektben elkészített közös Klímastratégiájának elfogadása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 

 

Hegedüs Roland polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte van-e kér-

dés, észrevétel.  Egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testületet, hogy szavaz-

zanak a döntési javaslatról. 

 

 

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  

84/2022. (VIII. 24.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja a KEHOP-1.2.1-18-2018-00105 „Klímastratégia 

kidolgozása és szemléletformáló klímakampány Szarvas, Csabacsűd 
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és Hunya településeken” c. projektben elkészített közös 

Klímastratégiáját.  

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a dokumentum elfogadá-

sára és jóváhagyására. 

Határidő: azonnal  

 

6.Napirendi pont 

Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta, hogy személyes érintettsége miatt kéri a 

kizárását a döntéshozatali eljárásból.                   

 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg 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  

85/2022. (VIII. 24.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs 

Roland polgármestert kizárja a Beszámoló a Polgármester sza-

badságának alakulásáról című napirendi pont döntéshozatali el-

járásából.  

 

Határidő: azonnal  

 

Hegedüs Roland polgármester megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel. Egyéb kérdés, 

észrevétel hiányában felkérte a testületet, hogy szavazzanak a döntési javaslatról. 

 

 

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

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

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

86/2022. (VIII. 24.) Hunya Kt. határozata  

 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja He-

gedüs Roland polgármester szabadságáról szóló beszámolót. 
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Határidő: azonnal  

 

7.Napirendi pont 

Bejelentések  

 

Hegedüs Roland polgármester megkérdezte, van-e valakinek bejelenteni valója.  

 

Szopkó Rudolfné képviselő megkérdezte, hogy a temető felújítása be van-e fejezve.  

 

Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, hogy a beruházás befejeződött.  

 

Szopkó Rudolfné megkérdezte, hogy miért volt szükség az út (közlekedő) felújításá-

ra, térkövezésére.   

 

Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta a lakossági visszajelzések alap-

ján nagyon pozitívan értékelte mindenki.  

 

Szopkó Rudolfné jelezte, hogy az út csak a temető egy bizonyos részén került felújí-

tásra.  

 

Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, hogy eredetileg hosszabb rész 

volt betervezve, de az árak elszaladtak és a terveket módosítani kellett.  

 

Szopkó Rudolfné megkérdezte a kandeláberek milyen célt szolgálnak. Véleménye 

szerint senki nem jár éjszaka a temetőbe.  

 

Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, hogy halottak napján is jó célt 

szolgálhat. Aki eddig nem járt este a temetőbe, az most már megy.  

 

Kiszely Imre alpolgármester megkérdezte, hogy van-e valamilyen költségkimutatás, 

hogy mennyibe került a beruházás. Erről nem született semmilyen képviselő-testületi 

döntés.  

 

Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, azért nem volt testületi döntés, 

mert nem kellett hozzá. Hétfőn be lehet jönni a hivatalba és meg lehet tekinteni a 

tervezést és a költségvetést is.  

 

Szopkó Rudolfné képviselő elmondta, látta, hogy két kandelábert áthelyeztek. Meg-

kérdezte, hogy mi történt azokkal, nem voltak jó helyen.  

 

Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, hogy a vállalkozó nem egyez-

tette és saját belátása szerint helyezte el. Jelezte a vállalkozónak, hogy az nincs jó he-

lyen és kérte, hogy helyezze át, mert nem oda volt tervezve.   
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Szopkó Rudolfné képviselő jelezte, hogy a kandeláberek nincsenek teljesen jól elhe-

lyezve.  

 

Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, ő volt kint a temetőben és a 

fényviszonyok alapján helyeztette el a kandelábereket. A teljes temető világításához, 

jóval több kandeláberre lett volna szükség.  

 

Szopkó Rudolfné képviselő jelezet, hogy a kapunál is van elhelyezve kandeláber.   

 

Hegedüs Roland polgármester hangsúlyozta, hogy sötétedés után volt kint a teme-

tőben, és megnézte, oda kerültek a kandeláberek, ahol nincs elég fény. A ravatalozó 

mellett indokolt, mert ott az épület kitakarja a közvilágítást és egy sötét rész.  

 

Szopkó Rudolfné megkérdezte, hogy honnan kerültek áthelyezésre a kandeláberek.  

 

Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, nem lett elvéve sehonnan. A 

kivitelezés befejeződött, most már minden a helyén van. A továbbiakban bejelentette, 

hogy Pap-Szabó Katalin jegyző asszony elmegy a hivatalból és a Békés Megyei Ön-

kormányzat jegyzőjeként fog tovább dolgozni. A jegyzői állás meg volt pályáztatva, 

mely felhívásra érkeztek be önéletrajzok. A három település polgármestere közös 

döntés alapján felkérte dr. Csordás Ádám aljegyző urat, hogy legyen szíves és vállalja 

el a jegyző feladatok ellátását.  Tudomása szerint az aljegyző úr a felkérést elfogadta, 

és szeptember 1-től a jegyzői feladatokat ő látja el. Az aljegyzői állás betöltésére pá-

lyázat kerül kiírásra.  

 

Egyéb napirendi pont hiányában megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta. 

 

 

 K. m. f.  

 

 

 

 

Hegedüs Roland 

polgármester 

 Dr. Csordás Ádám  

aljegyző 

   

 

 

 

 Szopkó Rudolfné  

hitelesítő 

 

 

 


