
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 
 
16/2019 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 
25-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, Várkonyi Zsigmondné ön-
kormányzati képviselő 
 
Pap-Szabó Katalin jegyző 
Megyeri László aljegyző 

 
Meghívottak: Balogh Rita kirendeltség vezető, pénzügyi ügyintéző valamennyi 

napirendhez 
 
Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Jegyzőkönyv 
vezető: Buza Anita 
 
Ülés időtartama: 08:30-09:10    
 
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a 2014-2019 ciklus utolsó ülésén a 
képviselő-testület tagjait, Pap-Szabó Katalin jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megálla-
pította, hogy az ülés határozatképes a 4 fős testületből jelen van 4 fő.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Várkonyi Zsigmondné képviselőt kijelölni. Kérte a 
képviselő-testületet a javaslat elfogadására.   
 

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

 
 

Hunya Község Képviselő-testülete  
99/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Várkonyi Zsigmondné képviselőt jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 

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

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

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
100/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napi-
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. A 2019. évi költségvetésről rendelet II. módosítása 
2. Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről 
3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása 
4. Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének támogatási ké-
relme 
5. Hunya Község települési környezetvédelmi programjának elfoga-
dása 
6. Általános iskolai körzethatár véleményezése 
7. Beszámoló a polgármester szabadságának alakulásáról 
8. Bejelentések 
 
Határidő: azonnal 

 
1. Napirendi pont 

A 2019. évi költségvetésről rendelet II. módosítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az előterjesztésben olvasható, hogy 
a rendeletmódosítást mi indokolja. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet 
módosítását. 
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Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletmódosításhoz minősített többségű 
szavazat szükséges. 

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

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 

Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 
14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés 
lép:  
„1. § Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkor-
mányzat) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
a) bevételi főösszegét 202.958 ezer forintban, 
b) kiadási főösszegét 202.958 ezer forintban  
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.” 
 
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül 
a) működési bevételek előirányzata100.355 ezer forint, 
b) működési célú finanszírozási bevételek 16.505 ezer forint 
c) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 75.207 ezer forint 
d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10.891 ezer forint 
a 2. mellékletben részletezettek szerint.” 
 
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormány-
zat működési kiadásainak előirányzata 109.017 ezer forint. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: 
a) személyi juttatás 29.851 ezer forint, 
b) munkaadót terhelő járulék 5.740 ezer forint, 
c) dologi kiadás 61.847 ezer forint, 
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 8.021 ezer forint, 
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e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 320 ezer forint, 
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.100 ezer forint, 
g) működési célú tartalék 991 ezer forint,  
h) az Önkormányzat finanszírozási kiadása 127 ezer forint 
i) elvonások és befizetések 20 ezer forint  
a 4. melléklet szerint.” 
 
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 93.941 ezer forint. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: 
a) beruházási kiadás 5.877 ezer forint,  
b) felújítási kiadás 84.377 ezer forint 
c) felhalmozási célú támogatás 3.687 ezer forint” 
 
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt 
követő napon hatályát veszti. 

1. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

2019. évi  mérleg 

adatok ezer forintban 
  A B C 

  Megnevezés 2019. terv 
2019. II. 
mód.ei. 

1 Intézményi működési bevétel 19 970 20 003 
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 45 085 
3 Működési célú átvett pénzeszköz  0 0 
4 Közhatalmi bevételek 31 050 31 050 
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 3 669 4 217 
6 Működési bevétel összesen 93 071 100 355 
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés  0 0 
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 75 207 
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 
10 Felhalmozási bevételek összesen 584 75 207 
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 16 505 
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 10 891 
13 Finanszírozási bevétel összesen 15 520 27 396 
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 202 958 
15 Személyi juttatás 27 233 29 851 
16 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 740 
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17 Dologi kiadás 55 297 61 847 
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 8 021 
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320 
20 Elvonások és befizetések 0 20 
21 Működési célú tartalék 0 991 
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100 
23 Működési kiadás összesen 97 700 108 890 
24 Felújítás 10 891 84 377 
25 Beruházás 420 5 877 
26 Felhalmozási célú támogatások kiadása 0 3 687 
27 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 93 941 
28 Finanszírozási kiadások 164 127 
29 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 202 958 

2. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

Tervezett bevételi források 2019. évben 

adatok ezer forintban 
  A B C 
  Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei. 
1 Saját bevétel 19 970 20 003 
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 38 382 45 085 
3 Működési célú átvett pénzeszköz  0 0 
4 Közhatalmi bevételek 31 050 31 050 
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 3 669 4 217 
6 Működési bevétel összesen 93 071 100 355 
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés  0 0 
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 584 72 557 

9 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartá-
son kívülről 0 2 650 

10 Felhalmozási bevételek összesen 584 75 207 
11 Költségvetési bevételek 94 239 175 562 
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 4 629 16 505 
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 10 891 10 891 
14 Tárgyévi bevételek összesen 109 175 202 958 

3. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

2019. évi tervezett bevételek részletezése 

adatok ezer forintban 
  A B C 
  Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei. 
1 Készletértékesítés ellenértéke 150 150 
2 Szolgáltatások ellenértéke 1000 1000 
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1500 1500 
4 Tulajdonosi bevételek,  kapott osztalék 2500 2533 
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5 Étkeztetés 7500 7500 
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2500 2500 
7 Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés 4820 4820 
8 Saját bevétel összesen: 19 970 20 003 
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239 
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192 
12 Köztemető fenntartás támogatása 500 500 
13 Közutak fenntartásának támogatása 1823 1823 
14 Beszámítás összege -10 464 -10 464 

15 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlaní-
tása 0 0 

16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500 
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 78 78 
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 
19 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0 
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 800 1 800 

22 
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támo-
gatások 0 548 

23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 1 1 
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 3 669 4 217 
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 382 45 085 
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről  42 051 49 302 
28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 0 
32 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 
33 Iparűzési adó 23000 23000 
34 Építményadó 0 0 
35 Magánszemélyek kommunális adója 4500 4500 
36 Pótlékok, bírságok bevétele 50 50 
37 Gépjármű adó 3500 3500 
38 Különféle bírságok 0 0 
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0 
41 Közhatalmi bevételek összesen 31 050 31 050 
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése  0 0 
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek  értékesítése  0 0 
44 Pénzügyi befektetések bevételei  0 0 
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0 
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0 
47 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 584 72557 
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 

49 
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről össze-
sen 584 72 557 

50 
Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson 
kívülről 0 2650 

51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  államháztartáson kívülről 0 2650 
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53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 

56 
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össze-
sen 0 0 

57 Felhalmozási bevételek összesen 584 75 207 
58 Költségvetési bevételek összesen 93 655 175 562 

4. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

2019. évi tervezett kiadások 

adatok ezer forintban 
  A B C 
  Megnevezés 2019. terv 2019. II. mód.ei. 
1 Személyi juttatás 27 233 29 851 
2 Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 740 
3 Dologi kiadás 55 297 61 847 
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 404 8 021 
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 340 320 
6 Elvonások és befizetések 0 20 
7 Működési célú tartalék 0 991 
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100 
9 Működési kiadás összesen 97 700 108 890 
10 Felújítás VP pályázat  10 891 84 377 
11 Beruházás 420 5 877 
12 Felhalmozási célú támogatás kiadásai 0 3 687 
13 Felhalmozási kiadás összesen 11 311 93 941 
14 Finanszírozási kiadások 164 127 
15 Tárgyévi kiadás összesen 109 175 202 958 

5. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban 

adatok ezer forintban 
  A B C D 

  
Kormányzati 

funkció Megnevezés 2019. terv 
2019. II. 
mód.ei. 

1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása     
2   Személyi juttatás 0 0 
3   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
4   Dologi kiadás 1200 1200 

5   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 0 0 

6   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 
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7   Működési célú tartalék 0 0 
8   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
9   Működési kiadás összesen 1 200 1 200 
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás     
11   Személyi juttatás 0 0 
12   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
13   Dologi kiadás 100 100 
14   Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 0 0 

15   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

16   Elvonások és befizetések 0 0 
17   Működési célú tartalék 0 0 
18   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
19   Működési kiadás összesen 100 100 
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása     
21   Személyi juttatás 0 0 
22   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
23   Dologi kiadás 0 0 
24   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

25   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

26   Működési célú tartalék 0 0 
27   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
28   Működési kiadás összesen 0 0 
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)     
30   Személyi juttatás 1283 1283 
31   Munkaadókat terhelő járulék 261 261 
32   Dologi kiadás 100 100 
33   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

34   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

35   Működési célú tartalék 0 0 
36   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
37   Működési kiadás összesen 1 644 1 644 

38 011130 
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevé-
kenység     

39   Személyi juttatás 6 425 6 425 
40   Munkaadókat terhelő járulék 1 115 1 115 
41   Dologi kiadás 0 0 
42   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

43   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

44   Működési célú tartalék 0 0 
45   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
46   Működési kiadás összesen 7 540 7 540 
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek     
48   Személyi juttatás 0 0 
49   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
50   Dologi kiadás 0 0 
51   Működési célú támogatásértékű kiadás 100 100 

52   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 
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53   Működési célú tartalék 0 0 
54   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
55   Működési kiadás összesen 100 100 
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram     
57   Személyi juttatás 9 768 9 768 
58   Munkaadókat terhelő járulék 2 000 2 000 
59   Dologi kiadás 2 000 1 846 
60   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 255 

61   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

62   Működési célú tartalék 0 0 
63   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
64   Működési kiadás összesen 13 768 13 869 
65 064010 Közvilágítás     
66   Személyi juttatás 0 0 
67   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
68   Dologi kiadás 2 300 2 297 
69   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

70   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

71   Működési célú tartalék 0 0 
72   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
73   Működési kiadás összesen 2 300 2 297 
74 066020 Községgazdálkodás     
75   Személyi juttatás 120 344 
76   Munkaadókat terhelő járulék 25 117 
77   Dologi kiadás 7500 7475 

78   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 6913 6913 

79   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

80   Működési célú tartalék 0 991 
81   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
82   Működési kiadás összesen 14 558 15 840 
83 107051 Szociális étkeztetés     
84   Személyi juttatás 5 651 5 706 
85   Munkaadókat terhelő járulék 1 095 1 105 
86   Dologi kiadás 10 696 8 011 
87   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

88   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

89   Működési célú tartalék 0 0 
90   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
91   Működési kiadás összesen 17 442 14 822 
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás     
93   Személyi juttatás 0 0 
94   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
95   Dologi kiadás 300 85 
96   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

97   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

98   Működési célú tartalék 0 0 
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99   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
100   Működési kiadás összesen 300 85 
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai     
102   Személyi juttatás 0 0 
103   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
104   Dologi kiadás 100 100 
105   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

106   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

107   Működési célú tartalék 0 0 
108   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
109   Működési kiadás összesen 100 100 

110 092120 
Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelé-
si,oktatási működés feladatai     

111   Személyi juttatás 0 0 
112   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
113   Dologi kiadás 3 905 3 905 
114   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

115   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

116   Működési célú tartalék 0 0 
117   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
118   Működési kiadás összesen 3 905 3 905 
119 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások     
120   Személyi juttatás 0 0 
121   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
122   Dologi kiadás 0 483 
123   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 362 

124   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

125   Működési célú tartalék 0 0 
126   Ellátottak pénzbeli juttatása 1 800 1 800 
127   Működési kiadás összesen 1 800 2 645 
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása     
129   Személyi juttatás 0 0 
130   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
131   Dologi kiadás 0 0 
132   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

133   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

134   Működési célú tartalék 0 0 
135   Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 
136   Működési kiadás összesen 100 100 
137 047410 Ár- és belvízvédelem     
138   Személyi juttatás 0 0 
139   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
140   Dologi kiadás 50 40 
141   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

142   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

143   Működési célú tartalék 0 0 
144   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
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145   Működési kiadás összesen 50 40 
146 072111 Háziorvosi alapellátás     
147   Személyi juttatás 3 252 3 252 
148   Munkaadókat terhelő járulék 680 680 
149   Dologi kiadás 7 282 13 503 
150   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

151   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

152   Működési célú tartalék 0 0 
153   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
154   Működési kiadás összesen 11 214 17 435 
155 072311 Fogorvosi alapellátás     
156   Személyi juttatás 0 0 
157   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
158   Dologi kiadás 1 868 2 018 
159   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 

160   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

161   Működési célú tartalék 0 0 
162   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
163   Működési kiadás összesen 1 868 2 018 
164 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás     
165   Személyi juttatás 0 0 
166   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
167   Dologi kiadás 300 300 

168   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 0 0 

169   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

170   Működési célú tartalék 0 0 
171   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
172   Működési kiadás összesen 300 300 
173 102031 Idősek nappali ellátása     
174   Személyi juttatás 0 0 
175   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
176   Dologi kiadás 400 400 

177   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 0 0 

178   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

179   Működési célú tartalék 0 0 
180   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
181   Működési kiadás összesen 400 400 
182 084031 Civil szervezetek működési támogatása     
183   Személyi juttatás 0 0 
184   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
185   Dologi kiadás 0 0 

186   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 0 0 

187   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 340 320 

188   Működési célú tartalék 0 0 
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189   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
190   Működési kiadás összesen 340 320 
191 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás     
192   Személyi juttatás 734 734 
193   Munkaadókat terhelő járulék 150 150 
194   Dologi kiadás 100 100 

195   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 0 0 

196   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

197   Működési célú tartalék 0 0 
198   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
199   Működési kiadás összesen 984 984 
200 082044 Könyvtári szolgáltatások     
201   Személyi juttatás 0 0 
202   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
203   Dologi kiadás 100 100 

204   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 0 0 

205   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

206   Működési célú tartalék 0 0 
207   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
208   Működési kiadás összesen 100 100 

209 082092 
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális érté-
kek gondozása     

210   Személyi juttatás 0 0 
211   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
212   Dologi kiadás 3 500 3 533 

213   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 0 0 

214   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

215   Működési célú tartalék 0 0 
216   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
217   Működési kiadás összesen 3 500 3 533 
218 013320 Köztemető fenntartása és működtetése     
219   Személyi juttatás 0 0 
220   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
221   Dologi kiadás 200 200 

222   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 0 0 

223   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

224   Működési célú tartalék 0 0 
225   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
226   Működési kiadás összesen 200 200 
227 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése     
228   Személyi juttatás 0 0 
229   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
230   Dologi kiadás 400 400 
231   Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 0 0 
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belülre 

232   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

233   Működési célú tartalék 0 0 
234   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
235   Működési kiadás összesen 400 400 
236 104043 Család és Gyermekjóléti Központ     
237   Személyi juttatás 0 0 
238   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
239   Dologi kiadás 0 0 

240   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 47 47 

241   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

242   Működési célú tartalék 0 0 
243   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
244   Működési kiadás összesen 47 47 
245 104042 Család és Gyermekjóléti Szolgálat     
246   Személyi juttatás 0 0 
247   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
248   Dologi kiadás 0 0 

249   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 274 274 

250   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

251   Működési célú tartalék 0 0 
252   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
253   Működési kiadás összesen 274 274 
254 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások     
255   Személyi juttatás 0 0 
256   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
257   Dologi kiadás 0 0 

258   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 70 70 

259   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

260   Működési célú tartalék 0 0 
261   Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200 
262   Működési kiadás összesen 270 270 
263 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel     
264   Személyi juttatás 0 0 
265   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
266   Dologi kiadás 0 0 
267   Működési célú  kiadás államháztartáson belülre 0 0 

268   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

269   Működési célú tartalék 0 0 
270   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
271   Működési kiadás összesen 0 0 
272 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés     
273   Személyi juttatás 0 0 
274   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
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275   Dologi kiadás 30 30 
276   Működési célú  kiadás államháztartáson belülre 0 0 

277   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

278   Működési célú tartalék 0 0 
279   Elvonások és befizetések 0 20 
280   Működési kiadás összesen 30 50 
281 107080 Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok     
282   Személyi juttatás 0 2 339 
283   Munkaadókat terhelő járulék 0 312 
284   Dologi kiadás 12 866 15 621 
285   Működési célú  kiadás államháztartáson belülre 0 0 

286   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 0 0 

287   Működési célú tartalék 0 0 
288   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
289   Működési kiadás összesen 12 866 18 272 
290   Személyi juttatás 27 233 29 851 
291   Munkaadókat terhelő járulék 5 326 5 740 
292   Dologi kiadás 55 297 61 847 

293   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 
belülre 7 404 8 021 

294   
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül-
re 340 320 

295   Elvonások és befizetések 0 20 
296   Működési célú tartalék 0 991 
297   Ellátottak pénzbeli juttatása 2 100 2 100 
298   Működési kiadás összesen 97 700 108 890 

6. melléklet a 9/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

2019. évi tervezett fejlesztési kiadások 

adatok ezer forintban 
  A B C 

  Megnevezés 2019. terv 
2019. II. 
mód.ei. 

1 Temető emlékmű pályázat 0 3 500 
2 VP pályázat útfelújítás 10 891 84 377 
3 Környezetvédelmi program 420 420 

4 
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése ( fogászati kezelő, közmunka programhoz 
gépek) 0 1 957 

5 Fejlesztési kiadás összesen 11 311 90 254 
 
 

2. Napirendi pont 
Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
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Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy továbbra is hangsúlyozza, hogy a 
992 000 forint az jelen pillanatban annyi, az elkövetkező 1-2 hónapban, vagy év végé-
ig ez megközelítőleg 5 millió forint tartalék lesz. Közel 11 millió forintos önerőt bizto-
sítottak a VP pályázathoz, ami lényegesen több értéket tud a településnek adni, mint 
ha ez esetleg egy betéti számlán van és éves szinten 50 000 forint kamatbevételt tud 
realizálni. 11 millió forintos befektetésért 98 millió forintos értéket tudtak a település-
hez adni. Ez még mindig sokkal fontosabb, mint ami beruházás már az ő hatáskör-
ében, mint polgármester és a lebonyolításában volt 2015-től, a szennyvíz-beruházási 
terveknek az elkészítése, ami megközelítőleg 10 millió forintba került az önkormány-
zatnak. Ezzel jelen pillanatban rendelkeznek, de felhasználni nem tudják, és az se biz-
tos, hogy fel tudják majd valamikor. Ezt idővel aktualizálni is kell, ennek költségvonza-
tai lesznek a jövőben. Azért gondolja ezt nem feleslegesnek, de mondhatni annak, 
mert azok a pályázati kiírások, ami a mostani időszakban vannak és várhatóan lesznek 
a jövőben, akár biztosíthatnak majd erre is lehetőséget, de jelen pillanatban nincs 
ilyen pályázat. A pályázatokban már a tervezési költségek elszámolása is benne sze-
repel. Ha ezt a jövőben indítványozták volna ezt a terveztetést, a pályázatban való 
részvételt, akkor ez az összeg nem került volna az önkormányzatnak plusz kiadásba. 
Ha ezt a két dolgot egymás mellé teszik, akkor a fontossági sorrendben még mindig 
azt lehet megállapítani, hogy van egy tervük, ami lehet, hogy az is marad, mert egy-
előre nincs lehetőség arra, hogy akár 100%-os támogatással szennyvízberuházást biz-
tosítana. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy a tavalyi pénzmaradvány lett áthozva az idei 
költségvetésbe, hogy egyensúlyba legyen. Nem tudja, hogy mennyi lesz az idei év 
pénzmaradványa, amit át tudnak vinni a következő évre. Erre most nem lehet pontos 
választ adni, csak akkor, ha le lesz zárva a következő év. Úgy látja, úgy érzékeli, hogy 
ami pénzük van, az már el is van költve előre. Nincs egy biztonsági tartalékuk, nem 
mondja, hogy a 992 forint az nem pénz, de egy 100 milliós költségvetéshez képest 
ezt kevés. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy továbbra is hangsúlyozza, hogy ez 
jelen pillanatban ennyi pénz, de ha két hét múlva beszélgetnek erről, akkor már több 
mint 2 millió forint lesz. Nincs betervezve semmi olyan, ami szabad pénzmaradványt 
terhelne. Ez pluszban változhat, mínuszban már nem, hacsak nem lesz valami rendkí-
vüli esemény.  
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy a rendkívüli eseményben az a szép, hogy 
sosem tudják, mikor következik be. 
 
Megyeri László (aljegyző) Elmondta, hogy a költségvetési rendeletnek van egy mel-
léklete, ami a hosszú távú kötelezettségvállalásokat tartalmazza. Lehetnek olyan be-
ruházások, kiadások, melyek több évre elhúzódnak és a következő évet is terhelhetik. 
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Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy a Művelődési Ház esetében a be-
ruházás költségei beleférnek abba az összegbe, ami rendelkezésre áll? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ott műszaki tartalmat csökkentenek, 
amennyiben önerőt kellene biztosítani. Ezt is figyelembe vették a pályázat benyújtá-
sánál, az áremelkedéseket.  
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy lehetséges az, hogy a pályázatban 
egy bizonyos eszközből 5-öt kell feltenni és nem tesznek fel csak 3-at? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy ez egy pályázatban nem tudja, hogy lehet-
séges-e. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy ha műszaki tartalmat módosítják, akkor 
az a költségvetést is módosítja. Ha csökkenttik a műszaki tartalmat, akkor a forrást is 
arányosan csökkenteni fogják. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy műszaki tartalommal, indoklással 
lehet élni a kormány felé az áremelkedések miatt, vegyék figyelembe, hogy csökken-
teni kell, mert nem szeretnének hozzátenni önerőt. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy az útnál azt mondta a polgármester, 
hogy műszaki tartalom csökkentésével nem élhettek volna, azt mondta, hogy végig 
kell vinni, mert így szól a pályázat. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ott is lehetett volna műszaki tartal-
mat csökkenteni, csak az egy más forrás. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ha például plusz 5 millió forint van, 
akkor nem vitték volna, csak mondjuk 2 km hosszan. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy akkor annyival kevesebbet kaptak 
volna támogatási összeget. Az egy másik kiírás, az egy VP-s pályázat volt. Hallott 
olyan TOP-os pályázatról, ahol műszaki tartalmat tudtak csökkenteni és úgy fértek 
bele a pályázati forrásba. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy rendkívüli módon szkeptikus abban, hogy 
kiírnak egy pályázatot, azt megnyeri valaki. Kap egy bizonyos összeget a megvalósí-
táshoz. Egy idő után műszaki tartalmat csökkentenek, hogy például kevesebb nyílás-
zárót vesznek, vagy kevesebb fűtőtestet építenek be, mert időközben felmentek az 
árak. Pénz csak annyi, mint a pályázati forrás, és akkor ezt fogadják el a pályázat kiírói. 
Nem tudja, ki lenne, aki ezt elfogadná. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy úgy lett betervezve, hogy biztonsá-
gi tartalék legyen benne. Előzetesen a gépészek készítettek egy előzetes tervet, hogy 
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biztonsággal beleférjen az, ami a beadott pályázatban szerepel. Itt nem áll fenn az a 
helyzet, mint a TOP-os pályázatnál, hogy 2016-ban volt terveztetve és 2018-ban lett 
kivitelezve. Itt rövidebb idő telik el a tervezés és a kivitelezés között. 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy ez mikor lenne kivitelezve? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy még mindig várják a végleges ter-
vezést, októberben már el lehetett volna kezdeni, de valószínűleg át fog csúszni a 
tavaszi időszakra. Még nincsenek véglegesített kész tervek, a pályázatnak nem volt az 
feltétele, hogy végleges tervvel kezdjenek, hanem egy becslés egy felmérés alapján. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ha megcsúsznak ezzel, az megint gon-
dot fog okozni. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ne fessék az ördögöt a falra. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy gondolkodjanak reálisan. Az euro 330 
forint fölött áll, havonta 3-4%-al mennek fel az árak. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy szándékosan van benne tartalék. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az is érdekes számára, hogy van egy előze-
tes felmérés, amire pályáznak, és később van megterveztetve. Az, hogy van egy fel-
mérés, az csak egy sacc. Utána csinálnak egy tervet. Ha nem a tervező becsülte meg 
főképp, és ha igen, akkor is lehet még benne hiba. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy majd látják, hogy alakulnak a dol-
gok, ez most rendelkezésre áll. Ha esetlegesen nagyon elrugaszkodnak az árak és 
nem férnek bele az összegbe, akkor visszafizetik. Ez biztonsággal lett tervezve, az 
hogy belefér-e az majd kiderül. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az a furcsa, hogy a pályázat elbírálása után 
van terveztetve. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ez még mindig jobb, a TOP pályá-
zatoknál, csak project ötletekről beszélgettek, és ott is utána történt a tervezés. A le-
hetőséget biztosítják a pályázattal, de hogy tudnak-e vele élni, azt nem tudja. Szeret-
nének, az biztos. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy októberben már el is kezdhették volna a 
munkát. Ha elkezdik, és a végén benyújtják a számlát és a végén kiderül, hogy az je-
lentősen több, mint amit a pályázaton nyertek, és túllépi a betervezett költségeket, 
akkor ott nem tudnak mást csinálni, csak fizetni. 
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Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy előzetesen egy árajánlatot kell elfo-
gadniuk és a kivitelezőnek abba bele kell férnie. Nem a végén derülnek ki a költségek. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy ő ezt érti, de a konyhánál is el volt fogadva 
az árajánlat, mégis meg kellett változtatni a döntést és pénzt kellett átcsoportosítani. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az a tervezésnél volt, a kivitelezés 
már csak akkor van, ha árajánlatot tudnak adni végleges költségekkel. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy neki érdekes az egész. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy nem érti, hogy miért. Készülnek a 
tervek. A tervező elkészít egy árazott tervet, amit ki tudnak küldeni leendő kivitele-
zőknek, akik ez alapján egy árajánlatot adnak, ami belefér a költségekbe, vagy nem. A 
költségvetés az előzetes felmérések alapján készül el. Az árajánlatba bele kell férjen a 
kivitelező, mert ha menet közben kiderül, hogy több a költség, akkor úgy járt. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket. 

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

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
101/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
2019. évi költségvetésének 1-8. havi teljesítéséről szóló beszámoló-
ját.  
 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirendi pont 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrenszer 
2020. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy meg kell határozni a mindenkori 
öregségi nyugdíj alapján, az egy főre eső nettó jövedelmet, ami a pályázat rangsoro-
lásához szükséges. Javasolja az előterjesztésben szereplő 85 500 forintot. Ha ezt az 
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összeget az egy főre eső nettó jövedelem meghaladja, akkor a pályázó nem jogosult 
a támogatásra. Javasolta a támogatási összeget 10 000 forintban meghatározni. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslatok elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
csatlakozásról szóló döntésüket. 

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

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
102/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kí-
ván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi for-
dulójához, és felhatalmazza Hegedüs Roland polgármestert a csatla-
kozási nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az ösz-
töndíj összegének megállapításáról szóló döntésüket. 

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

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
103/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában a szoci-
álisan rászoruló hallgatókat havonta 10 000 Ft –tal támogatja – „A tí-
pusú pályázat” esetén a 2019/2020-as tanév II. félév és 2020/2021-es 
tanév I. félévére valamint a „B típusú pályázat” esetén a 2020/2021. 
tanév, a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév időtartamára összesen 
hat félévig. 
 
Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az ösz-
töndíj fedezetének kijelöléséről szóló döntésüket. 
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Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 4 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

104/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete elrendeli, 
hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi for-
dulójára eső önkormányzati támogatási összegek fedezetét az Ön-
kormányzat 2020. évi költségvetés tervezetében szerepeltetni kell. 
 
Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az elbírá-
lási szempontok meghatározásával kapcsolatos döntésüket. 

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

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
105/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi forduló-
jában az általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint 
elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően, a következő rang-
sor szerint kell a pályázatokat elbírálni: 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbí-
rálási 
Szempontjai 
  
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat 
megkezdő, illetve 
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem. 
  
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni: 
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ig: 13 
pont 
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100% - 150 
% között: 12 pont 
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150% - 200 
% között: 11 pont 
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% - 250 
% között: 10 pont 
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5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250% - 300 
% között: 9 pont 
  
B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzeté-
hez kötődnek. 
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket 
nevel, krónikus betegségben szenved, súlyos fogyatékos, kollégiumi 
ellátásban nem részesül. 
pontértéke: 4 pont 
  
2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három 
vagy annál több, a családban folyamatos ellátást igénylő beteg, mun-
kanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van) 
pontértéke: 4 pont 
  
3.) Egyedülállóság ténye: 
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, 
gyámolt, egyedül neveli gyermekét 
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők 
 pontértéke: 2 pont 
  
C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó) 
9-23 pont: 10 000 Ft/fő/hó 
0-8 pont: 0 Ft 
 
Határidő: azonnal 

 
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg pályázat 
kiírásával kapcsolatos döntésüket. 

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

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
106/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában az „A" 
és a „B" típusú pályázat kiírását az alábbiakban határozza meg: 
  

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
  
Hunya Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együtt-

működve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 
ezennel kiírja a 2020. évre 
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a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 

a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, 
összhangban 

  
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásá-
ról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 
§ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 
§ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rende-
let 
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 
§ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), 
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 
  
vonatkozó rendelkezéseivel. 
  
  
1. A pályázat célja 
  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatá-
sa. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyúj-
tott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordi-
nációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az 
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elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkor-
mányzatok látják el. 
  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fize-
tendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény szolgál. 
  
2. A pályázók köre 
  
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekez-
dése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a to-
vábbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakó-
hely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a 
lakcímkártyájával tud igazolni.] 
  
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányai-
kat. 
  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó 
évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem 
kerül folyósításra. 
  
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogvi-
szonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj 
folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hall-
gató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. 
  
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
  
-         a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 
-         doktori (PhD) képzésben vesz részt 
-         kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendég-
hallgatói képzésben vesz részt. 
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Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vo-
natkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot 
a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania. 
  
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
  
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése: 
  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
  
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már 
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphet-
nek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a 
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályá-
zati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a telepü-
lési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati ki-
írásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírás-
ban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rend-
szerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
  

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2019. november 5. 

  
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kell benyújtani. 
  
  
  
A pályázat kötelező mellékletei: 

  
a)        A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás 
a 2019/2020. tanév első félévéről. 
  
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogvi-
szonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, 
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerző-
dése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőokta-
tási intézményt köteles megnevezni. 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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b)        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó 
havi nettó jövedelméről. 
  
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok: 
  
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg 
az ösztöndíj pályázat támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit: 
- Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre 
jutó nettó jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) . 
- A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége – a döntés 
előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket, valamint a szociá-
lis helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet. 
- A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az 
alábbi feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles): 
- árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt 
- akinek a családjában más eltartott is van 
- gyermeket nevel, 
- akinek szülei elváltak, 
- tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós be-
teg vagy fogyatékos személy él 
- akinek családjában munkanélküli személy él 
- kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították. 
  
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt ér-
vényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
  
Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt-
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
  
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) be-
kezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csök-
kentett 
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 
Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 
vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes 
bevételt, és 
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozá-
sok tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közte-
herviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
  
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói 
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adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, 
a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költ-
ségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a me-
zőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támoga-
tással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá 
a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állatte-
nyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
  
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vál-
lalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
  
Nem minősül jövedelemnek 
a)     a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsök-
kentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot fel-
halmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 
b)     a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők szá-
mára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 
c)      az anyasági támogatás, 
d)     a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
e)      a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételé-
vel a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
f)       a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
g)     az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természe-
tes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenér-
téke, 
h)     a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
i)        az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
j)        a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi 
nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben 
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló tör-
vény alapján adómentes bevétel, 
k)      az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott 
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve 
átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy át-
ruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozó-
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ja életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű 
jog vásárlására kerül sor, 
l)        az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedé-
sére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési el-
járásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény ál-
tal, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. 
  
4. Adatkezelés 
  
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-
Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visz-
szavonható. 
  
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az ön-
kormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt sze-
mélyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság 
ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az adatkezelés-
ről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehe-
tőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvé-
delmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: 
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_p
alyazoknak.pdf. 
  
5. A pályázat elbírálása 
  
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. dec-
ember 5-ig: 
  
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellen-
őrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely 
azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkor-
mányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati 
kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap; 
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg 
olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek meg-
jelölve; 
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírá-
latból kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf
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d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot be-
fogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban 
indokolja; 
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti tá-
mogatásban; 
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatar-
tozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászo-
rultságának objektív vizsgálata alapján járhat el. 
  
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés 
ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifo-
gást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló érte-
sítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkor-
mányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyző-
jének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt. 
  
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösz-
töndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat 
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat 
csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
  
6. Értesítés a pályázati döntésről 
  
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. decem-
ber 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött 
levélben értesíti a pályázókat. 
  
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2020. ja-
nuár 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az 
önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
  
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megál-
lapítását követően 2020. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
  
  
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
  
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra va-
ló jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell 
megállapítania. 
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Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 
  
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2019/2020. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a tá-
mogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hó-
napokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg 
a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének 
módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 
  
8. Az ösztöndíj folyósítása 
  
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: 
a 2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve. 
  
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáske-
zelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támo-
gatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a 
kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult 
hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az eset-
ben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az ön-
kormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbí-
totta a Támogatáskezelő számlájára. 
  
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) be-
kezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
  
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a fel-
sőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költség-
vetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több 
felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény 
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A 
felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik 
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés ese-
tében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A 
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intéz-
mény megvizsgálja. 
  
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 márciusa. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben 
október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást köve-
tő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje 
szerint történik. 
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Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, 
azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíj-
részt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete 
nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független 
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli 
(lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. 
és 4.17. pontját). 
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogo-
sultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztön-
díjára már nem tarthat igényt. 
  
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáske-
zelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a 
hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 
-         tanulmányok halasztása; 
-         tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, 
szak megnevezésével); 
-         tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) vál-
tozása; 
-         személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 
  
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösz-
töndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, 
illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
  
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
  
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rend-
szerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, pos-
tai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Le-
mondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát meg-
szünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 
  
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj el-
nyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
  
10. Lebonyolítás 
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Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a tele-
pülési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a 
Támogatáskezelő látja el. 
  
  
  
  

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
  

Hunya Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 

 ezennel kiírja a 2020. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, 
összhangban 

  
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásá-
ról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 
§ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 
§ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rende-
let 
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 
§ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), 
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 
  
vonatkozó rendelkezéseivel. 
  
1.   A pályázat célja 
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatá-
sa. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyúj-
tott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordi-
nációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az 
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkor-
mányzatok látják el. 
  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fize-
tendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 
évi CCIV. törvény szolgál. 
  
  
  
1.   Pályázók köre 
  
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) be-
kezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 
továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó 
lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szó-
ló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó 
a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
  
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
  
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy 
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek; 
  
és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
  
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
-         a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója 
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-         doktori (PhD) képzésben vesz részt 
-         kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendég-
hallgatói képzésben vesz részt. 
  
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felső-
oktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe 
és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik. 
  
2.      A pályázat benyújtásának módja és határideje 
  
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regiszt-
ráció szükséges, melynek elérése: 
  

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
  

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már 
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphet-
nek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a 
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A szemé-
lyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat kö-
teles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban 
nem vesznek részt. 
  

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2019. november 5. 

  
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kell benyújtani. 
  
A pályázat kötelező mellékletei: 
  
1.         Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó 
havi nettó jövedelméről. 
  
  
2.        A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok: 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg 
az ösztöndíj pályázat támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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- Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre 
jutó nettó jövedelme család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) . 
- A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége – a döntés 
előkészítése érdekében – a pályázó által közölt adatokat, tényeket, valamint a szociá-
lis helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet. 
- A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az 
alábbi feltételek fennállását a pályázó igazolni köteles): 
- árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt 
- akinek a családjában más eltartott is van 
- gyermeket nevel, 
- akinek szülei elváltak, 
- tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós be-
teg vagy fogyatékos személy él 
- akinek családjában munkanélküli személy él 
- kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították. 
  
  
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt ér-
vényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
  
Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen 
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
  
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) be-
kezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csök-
kentett 
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 
Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 
vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes 
bevételt, és 
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített köztehervi-
selési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
  
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói 
adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, 
a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költ-
ségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a me-
zőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés 
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támoga-
tással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá 
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a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állatte-
nyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
  
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vál-
lalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, 
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
  
Nem minősül jövedelemnek 
a)     a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsök-
kentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot fel-
halmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, 
b)     a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők szá-
mára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 
c)       az anyasági támogatás, 
d)      a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
e)      a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételé-
vel a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
f)       a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
g)      az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természe-
tes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony 
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenér-
téke, 
h)      a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
i)         az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
j)        a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi 
nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben 
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló tör-
vény alapján adómentes bevétel, 
k)      az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott 
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve 
átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy át-
ruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozó-
ja életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű 
jog vásárlására kerül sor, 
l)        az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedé-
sére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési el-
járásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény ál-
tal, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. 
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4. Adatkezelés 
  
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-
Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltünte-
tett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visz-
szavonható. 
  
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az ön-
kormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt sze-
mélyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság 
ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az adatkezelés-
ről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehe-
tőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvé-
delmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: 
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_p
alyazoknak.pdf. 
  
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap be-
nyújtásakor felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe 
még nem nyertek felvételt. 
  
  
5. A pályázat elbírálása 
  
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. dec-
ember 
5-ig: 
  
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellen-
őrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely 
azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkor-
mányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati 
kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap; 
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg 
olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek meg-
jelölve; 
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati 
űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bí-
rálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; 

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf
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d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot be-
fogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban 
indokolja; 
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti tá-
mogatásban; 
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatar-
tozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászo-
rultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 
  
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés 
ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifo-
gást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló érte-
sítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkor-
mányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyző-
jének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt. 
  
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer 
jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság 
vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, 
vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifeje-
zetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának meg-
szűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat 
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat 
csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
  
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormány-
zat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési ön-
kormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban 
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
  
  
6. Értesítés a pályázati döntésről 
  
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. decem-
ber 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött 
levélben értesíti a pályázókat. 
  
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2020. ja-
nuár 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az 
önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
  
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megál-
lapítását követően 2020. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a 
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települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
  
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az 
Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 
2020. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 
2020/2021. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmá-
nyait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2020. évi felsőoktatási 
felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pá-
lyázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításá-
ból és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. 
  
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támo-
gatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti. 
  
  
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
  
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszo-
nya a 2020/2021. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. 
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályá-
zati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 
  
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 
  
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra va-
ló jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) 
bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell 
megállapítania. 
  
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy 
nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az 
ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egé-
szében szünetel. 
  
8. Az ösztöndíj folyósítása 
  
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: 
a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév. 
  
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2020/2021. tanév első féléve. 
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Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáske-
zelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támo-
gatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a 
kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult 
hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az eset-
ben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az ön-
kormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbí-
totta a Támogatáskezelő számlájára. 
  
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) be-
kezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
  
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a fel-
sőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költség-
vetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több 
felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény 
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A 
felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik 
szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés ese-
tében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A 
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intéz-
mény megvizsgálja. 
  
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 októbere. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi fél-
években március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átuta-
lást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés 
rendje szerint történik. 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, 
azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíj-
részt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete 
nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független 
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól. 
  
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli 
(lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. 
és 4.17. pontját). 
  
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogo-
sultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztön-
díjára már nem tarthat igényt. 
  
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de leg-
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később 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt 
és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 
-         tanulmányok halasztása; 
-         tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, 
szak megnevezésével); 
-         tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) vál-
tozása; 
-         személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 
  
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösz-
töndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, 
illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
  
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
  
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rend-
szerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, pos-
tai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Le-
mondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát meg-
szünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 
  
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak 
megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel 
meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj el-
nyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. 
  
10. Lebonyolítás 
  
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a tele-
pülési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 
  
A Támogatáskezelő elérhetőségei: 
  

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat 

1381 Budapest Pf. 1418 
Tel.: (06-1) 550-2700 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

 
Határidő: azonnal 

mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/
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4. Napirendi pont 
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének támogatási kérelme 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az ügyrendi bizottsági ülésen már 
tárgyaltak róla. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat? Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket. 

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

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
107/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröske-
reszt Békés Megyei Szervezete részére 50.000 Ft, azaz ötvenezer Ft 
összegű támogatást nyújt Hunya Község Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete 5. mel-
lékletének 187. „Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre” megnevezésű során betervezett összeg terhére. 
     

 Határidő: azonnal 
 

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

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

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
108/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a te-
lepülés 2019-2024 közötti időszakra szóló környezetvédelmi prog-
ramját a "Hunya Község Környezetvédelmi Programja 2019-2024" cí-
mű dokumentumban foglalt tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
 

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

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

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
109/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  

 
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: 
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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 Hu-
nya 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 
Gábor Áron utca teljes     
Gutenberg utca teljes     
Hídfő utca teljes     
Honvéd utca teljes     
Hősök tere teljes     
Ipartelep utca teljes     
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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     
Seberehát utca teljes   
Selyem út teljes     
Simai utca teljes     
Sugár út teljes     
Susány-háti utca    
Szabadság utca teljes     
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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 
 

7. 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 az előterjesztésben látható mikor 
volt szabadságon. Személyes érintettsége miatt kérte kizárását a döntéshozatali eljá-
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rásból. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat? Hozzászólás 
nem volt. 

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

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
110/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  

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

Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a dönté-
süket. 

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

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

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

111/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  
 

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

 
8. Napirendi pont 

Bejelentések 
Szóbeli előterjesztés 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülé-
sen tévesen informálta a testületet arról, hogy az orvosi rendelőnél, az Egészségház 
előtti kialakítható parkolóhelyek száma az nem 6 hanem 4 db. A módosítások miatt, 
az 5 méteres parkoló hosszúságnak ki kell jönni, mivel 22 méter a terület, így 4 parko-
lóhely fér el párhuzamosan az úttal. 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy 1 millió forintért készíteni 1 parkolót az 
Egészségház előtt az nem luxus Hunyának? 
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Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy Jegyző Asszonnyal egyeztettek, le-
fedéssel mindennel együtt ez egy helytálló összeg. Nem egy sima felületen lesz a 
parkoló kialakítva, hanem le kell fedni egy csatornarészt. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ennek fényében szerinte át kellene 
értékelni a döntésüket. Azt gondolja, hogy közterületre 1 millió forintért parkolót ké-
szíteni egy autónak az irreális. A rendkívüli ülésen is mondta, hogy az orvosi rendelő 
udvarában lenne célszerű kialakítani, az saját terület, azzal a saját ingatlanjuk értékét 
növelik, engedély nem kell. 8 parkolóhelyről indultak és a kialakítható már csak 4 len-
ne. 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy mi indokolja azt, hogy 1 millió fo-
rint/autó összegért parkolót készítsenek az Egészségház előtt? Milyen szempontrend-
szer indokolja azt, hogy „olthatatlan szomjúságot” érezzenek ez iránt? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az indokolja, hogy ezt a problémát 
korábban többen jelezték. Biztonsági, valamint közlekedési szempontból szükséges. 
Azt gondolja, ha ez nem az Egészségház előtt kerül elhelyezésre, akkor az alapvető 
probléma nem fog változni, ugyanúgy meg fognak állni az út szélén. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy akkor nem sok a 4 parkolónak a 4 
millió forint? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy sok. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy most beszéltek a költségvetésről, nem 
állnak stabil alapokon. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy nincs sok tartalék, és most 4 millió forintot 
kiszórnak erre, hogy autók le tudjanak parkolni, akik eddig is leparkoltak valahogy. 
Balesetről nem tudnak, hogy történt volna amiatt, hogy az út szélén parkolnak. Ki kell 
kerülni, ha jön egy traktor vagy kamion, de eddig még mindenki megoldotta a hely-
zetet. Mi indokolja, hogy ennyire féljenek attól, ha ott nem lesz parkoló, akkor törté-
nik valami? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta az, hogy eddig még nem történt problé-
ma, az nem jelenti azt, hogy a jövőben nem lesz. Azt gondolja, hogy fontos dolog és 
továbbra is azt hangsúlyozza, hogy az összeg a háziorvosi szolgálati számlán szerepel, 
másra nem tudják fölhasználni. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy magával az alapgondolattal semmi 
gondja nincsen.  
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Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy itt azzal van a gond, hogy mennyi pénzt 
kiadnak, és mit kapnak érte.  
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy ha már befektetnek ebbe, akkor a saját 
ingatlanjuk értékét növeljék, és ne adjanak ki a Közútnak 4 millió forintot. Egy táblával 
el lehet intézni, nincs annyi autó, hogy hármasával álljanak. Ha látják a táblát, hogy 
parkoló az udvarban, akkor beállnak. Lehet, hogy meg lehetne oldani a fele költség-
ből. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az alapvető probléma nem fog vál-
tozni. Továbbra is azt gondolja, hogy az idősek, akik kocsival érkeznek, ott állnak meg 
sűrűbben, nyílván ez is időszakosan van. Vagy mindkét oldalon állnak, ha az Egész-
ségházba védőnő, fogorvos van és háziorvos is, akkor probléma van. Az udvarban a 
parkolót nem fogja használni csak az, aki a háziorvoshoz érkezik. 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy az Egészségház portája az nem az ön-
kormányzaté? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az önkormányzaté. 
 
Pintér László (képviselő) Megkérdezte, hogy ki akadályozza meg abban az önkor-
mányzatot, hogy kialakítson az udvarban ott is egy parkolót? Nem kell az utcán meg-
állni. A 4 millió forintból, még marad is és mind a két helyen van parkoló az udvarban. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy újra kell gondolni ezt a dolgot. Ezt 
előzetesen is lehetett volna. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy nem gondolja végig az ember, vagy nem 
alaposan gondolja végig. Elmondta, hogy el tudja azt képzelni, hogy a következő 
képviselő-testület elé lesz beterjesztve újra a dolog. Be lehet járni a területet, szemre-
vételezni, mit csináljanak, hogy oldják meg. A helyszínen lehet, hogy hamarabb van 
ötlet, mint itt az Ülésteremben. Ha autóval megy egy nyugdíjas a Klubba, akkor köze-
lebb lesz az udvarból bemennie az épületbe. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy van egy elfogadott döntésük ezzel 
kapcsolatban. 
 
Pap-Szabó Katalin (jegyző) Elmondta, hogy a döntés egy hat állásos parkoló kialakí-
tásáról szól.  Több módosító indítvány is elhangzott. Meg kell fogalmazni egyértel-
műen a szándékot és annak megfelelően kell döntést hozni. A következő rendes kép-
viselő-testületi ülésen fog ez írásos formában a testület elé kerülni.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy hallgatja a módosító indítványozá-
sokat. 
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Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy tervezővel kelleni beszélni, hogy mit szeret-
nének és ez milyen költséggel jár. Mind a két udvarra lehetne parkolót kialakítani. Ha 
a 4 millió forintot rászánják, és ezt nem lehet csak az egészségüggyel kapcsolatosan 
felhasználni, szerinte ennek az összegnek a feléből kijönne a két udvarban a parkoló 
és 4-4 autó biztosan tudna parkolni. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy ezt meg kell nézni. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy ha 75 m2 férőhelyet számolnak, azt 20 cm-
es betonnal számolják, nagyjából 15 m3 beton kellene, de lehet nem kell annyival 
számolni. Nem kell olyan teherbírásúnak lennie, mintha az úton alakítanák ki és trak-
torok, nagy gépek közlekednek rajta. Anyagban kevesebb, akkor költségben is keve-
sebb. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy jobb lett volna, ha az ötlet kicsit 
hamarabb hangzik el, mert akkor nem lettek volna felesleges körök. 
 
Megyeri László (aljegyző) Elmondta, hogy új információ merült fel azzal a ténnyel, 
hogy nem lehet hat parkolóhelyet kialakítani, csak négyet. Úgy értelmezi, hogy ez egy 
képviselői indítvány, hogy a korábbi döntését felül kívánja bírálni a képviselő-testület, 
ezzel kezdeményezik, hogy készüljön egy új előterjesztés, ami legyen alátámasztva 
műszaki és pénzügyi számításokkal. Két döntés lehetséges, vagy tudomásul veszi a 
képviselő-testület, hogy ebben a formában csak négy parkolóhely valósítható meg, 
vagy felülbírálja a korábbi döntését egy új döntéssel, új feladat meghatározással. 

 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket. 

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

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
112/2019. (IX. 25.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
módosítja a 97/2019 (IX. 18.) Hunya Kt. határozatát és az Egészségház 
előtti parkoló kialakításának kivitelezési munkálataival kapcsolatos 
beszerzési eljárással kapcsolatos döntését visszavonja. A Képviselő-
testület indítványozza, hogy készüljön egy új előterjesztés, melyben a 
kialakítandó 2 * 6 férőhelyes parkoló helyszíneinek a Háziorvosi Ren-
delő udvarát, illetve az Egészségház udvarát határozza meg. Az elő-
terjesztés a beszerzési szabályzat alapján 3 árajánlatot tartalmazzon, 
alátámasztva műszaki és pénzügyi számításokkal. 
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Határidő: azonnal 

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy érkezett egy kérelem. A Plébánián 
történt egy csatornarendszer dugulás, ami korábbi kivitelezési problémákból adódott. 
Az épület használatban volt, kiadták az óvodásoknak, amikor az óvoda épületét felújí-
tották. Az Önkormányzat részéről 50 000 forintos támogatást kért Plébános Úr. Ezt 
külön nem kell a támogatások soron jelölni, hanem a költségvetésben az egyéb ki-
adások terhére le tudják írni számla ellenében. Ennyiben tudják támogatni az egyház 
kérelmét. Az utolsó testületi ülés alkalmával ciklusértékelőt nem tart, lesz majd egy 
fórum részéről is, amikor szeretné a lakosság mellett a testületet is tájékoztatni az 
elmúlt ciklusról. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése, észrevétele, kérdése? Hozzászólás 
nem volt. Egyéb napirendi pont hiányában az ülést bezárta. 
 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
 

Hegedüs Roland 
polgármester 

 Pap-Szabó Katalin 
jegyző 

   
 
 
 

 Várkonyi Zsigmondné 
hitelesítő 

 

 
 


