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9/2020 
 

     
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 28-i 

üléséről, a Községháza üléstermében. 
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Megjelent  

képviselők: Hegedűs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Kulik 

Edit Irén, Szopkó Rudolfné önkormányzati képviselő  

                                  

Tanácskozási   

joggal jelen van: Pap-Szabó Katalin jegyző    

 

Meghívottak: Balogh Rita kirendeltség vezető  

  

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint.  

Jegyzőkönyv 

vezető: Zsögön Renáta  

 

Ülés időtartama: 13:00-13:20 

 

Hegedüs Roland polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt, a 

meghívottakat, és valamennyi jelenlévőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 

az 5 fős testületből jelen van 4 fő. Pintér László képviselő igazoltan van távol.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Ügyrendi Bizottsági ülés nem volt határozatké-

pes, mivel többen is megbetegedtek. A bizottsági tagokból, 2 fő volt jelen. Így a mai 

ülésre beterjesztett előterjesztések bizottsági vélemény nélkül kerültek a képviselő-

testület elé.   

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kulik Edit Irén képviselőt kijelölni. Kérte a képvi-

selő-testületet a javaslat elfogadására.   

Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről.  

 

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 

64/2020. (X.28.) Hunya Kt. határozata 
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv  

hitelesítésére Kulik Edit Irén képviselőt jelöli ki.  

 

Határidő: azonnal  

 

Hegedüs Roland polgármester javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött 

meghívó szerinti sorrendben fogadják el.  

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

Hozzászólás nem volt, felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg 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 

65/2020. (X.28.) Hunya Kt. határozata 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napi-

rendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

1. A közművelődésről szóló helyi rendelet megalkotása  

2. Az Alföldvíz Zrt. 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó gör-

dülő fejlesztési terve   

3. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapo-

dásának módosítása  

4. Bejelentések  

 

     Határidő: azonnal  

 

1. Napirendi pont 

A közművelődésről szóló helyi rendelet megalkotása  

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Szopkó Rudolfné képviselő megkérdezte, hogy a rendelet-tervezet a művelődési ház 

működtetéséhez szükséges kulturális közalkalmazott személyi feltételével kapcsola-

tos?  

 

Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, igen, a rendelet azzal kapcsola-

tos és megalkotása azért szükséges.  

 

Szopkó Rudolfné képviselő megkérdezte, hogy az 1 fő beiskolázása megtörtént-e.  

 

Hegedüs Roland polgármester tájékoztatta a jelenlévő képviselőket, hogy a beisko-

lázás még nem történ meg. Érettségi az alapfeltétel és arra ráépülően lehet ezt a tan-

folyamot elvégezni. Kondorosról van egy jelentkező, de még nem sikerült személye-

sen egyeztetniük.  
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma írt ki pályázatot, amivel a kulturális közalkalma-

zottaknak a teljes éves bérére lehet pályázni. Függetlenül a kiírt pályázattól, a jövő évi 

költségvetésbe a kulturális közalkalmazott bérét be kell tervezni.  Az alapfeltételek 

biztosítva vannak, amelyek szükségesek a közösségi térnek az üzemeltetéséhez. Min-

den szükséges eszköz rendelkezésre áll, nincs szükség eszközbeszerzésre.   

 

Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a rendelet elfogadását. Felhívta a 

képviselők figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához 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:  

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet 

 

a közművelődésről 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 83/A. §-

ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkör-

ében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hunya Község közigazgatási területén az integrált 

közösségi és szolgáltató tér működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelő-

dési szolgáltatást igénybevőkre. 

 

(2) A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású integrált 

közösségi és szolgáltató tér működtetéséről és szakmai szolgáltatásai folyamatos fej-

lesztéséről. Ezen túlmenően az Önkormányzat együttműködik a civil szervezetekkel, a 

kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokkal, valamint mindazon 

egyéni és helyi közösségi kezdeményezéssel és feladatvállalással, mely a település 

kulturális életét gazdagítja. 

2. A közművelődés kiemelt céljai 

2. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének kiemelt közművelődési cél-

jai: 

a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása, 

b) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdemé-

nyezéseinek segítése, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása, 
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c) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fej-

lesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése, a helyi társadalom 

kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a 

"gazdatudat", a helyi értékek védelmének erősítése, a település, környezetvédő, ter-

mészetbarát közösségek szervezése, támogatása, 

d) az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, 

műhelyek alkotó táborok segítése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség 

biztosítása. 

3. A település közművelődési feladatainak meghatározása 

3. § (1) Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való 

hozzáférés jogát és lehetőségét.  

 

(2) Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükség-

leteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi 

közművelődési alapszolgáltatás biztosításáról gondoskodik: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődé-

sük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása, ennek keretében:  

aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,  

ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,  

ac) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelő-

dő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, 

javaslataikat,  

ad) a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek 

igény szerinti segítséget nyújt, művelődési szándékaik támogatja, településvédő-, 

szépítő, természet-, környezet-, érdekvédő, közéleti helytörténeti, tudományos körö-

ket, egyesületeket összefogja, számukra igény szerinti fórumokat, bemutatókat szer-

vez,  

ae) a közművelődésre szolgáló létesítményekben a polgárok tájékoztatásához, közös-

ségi művelődéshez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a cél-

nak megfelelő, esztétikus, célszerű környezetet és infrastruktúrát, valamint az adott 

tevékenységet segítők, animáló szakembert biztosít. 

 

(3) A Képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatainak ellátása céljából 

biztosítja 

a) az integrált közösségi és szolgáltató tér működéséhez szükséges ingatlanok hasz-

nálatát, 

b) az integrált közösségi és szolgáltató teret igénybevevők számára a rendeltetéssze-

rű használatot lehetővé tévő alapvető tárgyi feltételeket, 

c) a közművelődési feladatok ellátáshoz szükséges legalább egy, legalább középfokú 

közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert foglalkoztat, 
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d) költségvetési keretei között kulturális rendezvények támogatásával, és 

e) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre 

bocsájtásával. 

 

(4) Az Önkormányzat a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatokon felül to-

vábbi feladatának tekinti és biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rög-

zített rendszerének működtetését, alapkövetelményeit, melyet a Békés Megyei 

Könyvtárral megkötött feladat-ellátási szerződésben vállaltaknak megfelelően műkö-

dik. A könyvtár nyitvatartását a rendelet 1. függeléke tartalmazza.  

4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kerete 

4. § (1) Az Önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatait közvetlenül, nem 

intézmény keretek között látja el. 

 

(2) Az Önkormányzat fenntartásában működik a Hunya Közösségi Tér megnevezésű 

integrált közösségi és szolgáltató tér. A Hunya Közösségi Tér nyitvatartását e rendelet 

2. függeléke tartalmazza. 

 

(3) A községi szintű közművelődési feladat-ellátás során igénybe vehető épületek: 

a) Hunya Közösségi Tér 5555 Hunya, Rákóczi u. 28. 

b) a kezdeményezés jellege szerint a községben található egyéb önkormányzati helyi-

ségek, illetve közterületek. 

5. Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási elvei 

5. § Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatás ellátását saját költségvetés-

ből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből szárma-

zó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető 

támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól 

pályázati úton elnyerhető támogatások. 

6. A helyi közművelődés szakemberigénye 

6. § Az önkormányzati rendeletben meghatározott költségvetésből finanszírozott 

közművelődési feladatainak ellátását, a művelődési szolgáltatás folyamatosságát, 

kontrolálható szakszerűségét az önkormányzat által működtetett integrált közösségi 

és szolgáltató tér szakmai jogszabályokban meghatározott képzettségű szakmunka-

társa biztosítja. 

7. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 

7. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósításában együttműköd-

nek a település közművelődési civil szervezetei. 
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8. Záró rendelkezések 

8. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 Hegedüs Roland      Pap-Szabó Katalin 

 polgármester       jegyző 

 

 

E rendelet 2020. október hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.  

 

Hunya, 2020. október 29. 

 

        Pap-Szabó Katalin 

         jegyző 

1. függelék 6/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelethez 

A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely az alábbi napokon tart nyitva: 

Hétfő 13,00-15,00 

Kedd 13,00-15,00 

Szerda 13,00-15,00 

Csütörtök 13,00-15,00 

Péntek 13,00-15,00 

Szombat 8,00-10,00 

2. függelék 6/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelethez 

A Hunya Közösségi Tér az alábbi napokon tart nyitva: 

 

Kedd 15,00-19,00 

Szerda 8,00-12,00 

Szombat 8,00-12,00 

 

2. Napirendi pont  

Az Alföldvíz Zrt. 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési ter-

ve   

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napi-

rendi ponttal kapcsolatban.  

 

Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a gördülő fejlesztési terv elfogadá-

sát.  
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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 

66/2020. (X.28.) Hunya Kt. határozata 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya Község 

2021-2035 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a 

beruházási terv üresen hagyásával elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Roland polgármestert a 

gördülő fejlesztési terv Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási 

Hivatalhoz történő benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megté-

telére. 

 

Határidő: azonnal  

 

3. Napirendi pont  

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítá-

sa 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napi-

rendi ponttal kapcsolatban.  

 

Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a Körös-szögi Kistérség Többcélú 

Társulása társulási tanács 27/2020.(IX.22) határozatának elfogadását. 

 

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 

67/2020. (X.28.) Hunya Kt. határozata 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi 

Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 27/2020. (IX.22.) számú 

határozatával egyet ért. 

 

Határidő: azonnal  
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4. Napirendi pont 

Bejelentések  

 

Kiszely Imre alpolgármester megkérdezte, hogy a közlekedési utak szélén lévő, köz-

lekedést irányító táblák ügyében van-e valami előrelépés.  

 

Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, hogy a Városüzemeltetési osz-

tályvezető-Pardi László, felmérte a táblák állapotát. A továbbiakban tájékoztatta a 

jelenlévőket az ügy folyamatának előrehaladásáról.   

 

Egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet és az ülést bezár-

ta.  

 

 

K. m. f.  

 

 

 

 Hegedüs Roland       Pap-Szabó Katalin 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 

Kulik Edit Irén 

hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


