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HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 

 

19/2022. 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 

14-i közmeghallgatásáról, a Községháza üléstermében. 

 

Megjelent  

képviselők:              Kiszely Imre polgármester, Pintér László alpolgármester,  
                               Szurovecz László Imréné, Brlázsné Parrag Katalin,  
                               Raczkó Tünde Mária önkormányzati képviselő 

 

                               Dr. Csordás Ádám jegyző 

 

Meghívottak:           
  

                               Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 
 

                               Megjelent 23 fő érdeklődő állampolgár.  
 

Jegyzőkönyv- 

vezető: Zsögön Renáta  
 

Ülés időtartama: 16:00-17:30 

 

Kiszely Imre polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a jegyző urat és 
az érdeklődő állampolgárokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős 
testület teljes létszámmal jelen van a közmeghallgatáson.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Pintér László alpolgármester kijelölni.  
Jegyzőkönyvvezető Zsögön Renáta lesz a mai ülésen.  
Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről.  
 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  

137/2022. (XII.14.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Pintér László alpolgármestert jelöli ki. 
 

Határidő: azonnal  
 

Kiszely Imre polgármester javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött meghívó 
szerinti sorrendben fogadják el.  
 

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

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az ülés 
napirendjéről.   
 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  

138/2022. (XII.14.) Hunya Kt. határozata  

 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét 
az alábbiak szerint határozta meg:  
 

1. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról 
2. Beszámoló az önkormányzati gazdálkodás helyzetéről és a következő évi 

költségvetési koncepcióról 
3. Bejelentések, közérdekű kérdések és javaslatok 

 

Határidő: azonnal  
 

1.Napirendi pont 

Beszámoló a helyi adók felhasználásáról  
(Szóbeli előterjesztés) 
 

Kiszely Imre polgármester elmondta, Hunya Község Önkormányzatának két fő 
adóneme van a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó. Kommunális 
adóbevétel tekintetében a tervezett összeg 2021-ben 4 500 000, - Ft volt, a 2022. 

október 31-es állapot szerint, ez az összeg 4 562 000,- Ft bevételt jelentett az 
önkormányzatnak. Az iparűzési adóbevételre 2021-ben 30 millió forint került 
betervezésre, jelen pillanatban a teljesítés 42 millió forint. A gépjármű adó 2020-tól 
teljes egészében az Államhoz tartozik. A bírság és pótlék bevétele 144 000, - Ft az 

október 31-i állapot szerint.  
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A helyi adók felhasználására törvény csak az iparűzési adó vonatkozásában ír elő 
kötelezettséget. E szerint a települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési 
adóból származó bevétel elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására 
(ami a településen nincs), az ezen felüli bevétel különösen a települési önkormányzat 
képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására 
használható fel. A még fennmaradó összeg fordítható az egyéb ellátandó feladatok 
finanszírozására azzal a kitétellel, hogy az iparűzési adóból származó bevétel az 
önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
finanszírozására nem fordítható.  
Az építményadó és a kommunális adó bevételének felhasználásáról az 
önkormányzatok szabadon dönthetnek. Ezeket a bevételeket elsősorban a 

kommunális létesítmények, az állami támogatáson felül felmerülő 
többletköltségeinek fedezetére, e létesítmények karbantartására, fejlesztésére fordítja 
az önkormányzat. Ilyen pl. a település hulladékkezelésével, közüzemi díjakkal, közutak 
fenntartásával kapcsolatos költségek. 
 

A 2022-es év iparűzési adó befizetései alapján elmondható, hogy ilyen magas 
összegű befizetést még soha nem realizált az önkormányzat.  
 

 

Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában javasolta a 
képviselőknek a beszámoló elfogadását.  
 

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

 

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

139/2022. (XII.14.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

helyi adók felhasználásáról szóló beszámolót.  
 

Határidő: azonnal  
 

 

2.Napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzati gazdálkodás helyzetéről és a következő évi 
költségvetési koncepcióról 
 (Szóbeli előterjesztés) 
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Kiszely Imre polgármester elmondta, hogy Hunya Község Önkormányzata a 2022. évi 
költségvetési bevételének előirányzatát a 2022. háromnegyedévi időszakában 103 %-

ban, kiadásait 56,2 %-ban teljesítette. Az Önkormányzat működésének költségvetési 
támogatása 83,3 %-os szinten realizálódott. A továbbiakban ismertette az 

önkormányzat gazdasági helyzetét a „Beszámoló az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről” tárgyú előterjesztés alapján.  

A 2023. évi költségvetési koncepció alapján elmondta, a bevétel összegét 
132.000.357,- Ft-tal fogadta el a képviselő-testület, a kiadásokat 152.000.677,- Ft 

összeggel, tehát 20.000 0000,- Ft forráshiány van. A költségvetési hiány az 

önkormányzat adó-erőképességéből is adódik, ami azt jelenti, hogy az egy főre jutó 
fizetendő adó 79 558,- Ft.  Az önkormányzatnak szolidaritási hozzájárulási adót kell 
fizetni az Állam felé, a tavalyi évben ez az összeg 11.000.000,- Ft volt, jövőre 
20 858 000,- Ft lesz. Az iparűzési adóbevétel 50%-át elviszi az Állam, azért mert a 
Hunya Község lakossága 607 fő, és a szolidaritási hozzájárulást 600 fő lakosság szám 
felett szükséges fizetni. A szolidaritási hozzájárulás befizetési kötelezettség miatt, 
keletkezik egy 9 milliós többlet kiadás, valamint a rezsiárak emelése miatt is 
jelentősen megemelkednek a kiadások. Főként ebből a két tételből adódik a 20.000 
000,- Ft forráshiány.  A jogszabály szerint a költségvetési rendeletet, költségvetési 
hiánnyal nem lehet elfogadni, ezért a 2022. évi maradvány terhére lehet betervezni a 
költségvetésben keletkező hiányt.   
 

 

Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Hozzászólás hiányában javasolta a 
képviselőknek a beszámoló elfogadását.  
 

 

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

 

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

140/2022. (XII.14.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
az önkormányzati gazdálkodás helyzetéről és a 2023. évi 
költségvetésről szóló beszámolót.  
 

 

Határidő: azonnal  
 

 

3.Napirendi pont 

Bejelentések  
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Kiszely Imre polgármester elmondta, a fogorvosi alapellátás biztosítására január 01-

től az önkormányzat dr. Domsik Bálint fogorvossal kötött szerződést. Több 
fogorvossal is történt egyeztetés, dr. Frankó Evelin 500 000 forintért vállalta volna a 
településen a betegek ellátását. dr. Domsik Bálint változatlan feltételekkel vállalta az 
ellátást, 170 000 forintért, mely összeget a NEAK támogatás fedez és hozza az 
asszisztenst is, tehát január 01-től megoldódik a fogorvosi ellátás. A gyerekek 
utaztatásával kapcsolatosan elmondta, egyeztetett az intézmény vezetőjével, január 
01-től biztosított lesz a gyerekek délutáni hazautazása. A délutáni utaztatás 

költségének 50 %-át az önkormányzat fizeti, ez 1, 5 millió forint lesz.  A választásokat 
követően az önkormányzat épületeit megtekintette, az esetleges hibákat kijavították. 

A tüzelőanyag támogatás felhívásra 14 darab kérelem érkezett be, a tűzifa 
mindenkinek kiosztásra került, 3,5 mázsa/kérelem tűzifát tudott biztosítani az 
önkormányzat.  A szennyvíz beruházással kapcsolatosan elmondta, hogy még az idei 
évben tervezett egy lakossági tájékoztatót, de a három település polgármestere arra a 
döntésre jutott, hogy halasszák el. A vállalkozási szerződés november 24-én került 
aláírásra, a beruházás megvalósítását a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. fogja 

elvégezni. A szerződés aláírását követően 911 nap áll a vállalkozó rendelkezésére a 
beruházás megvalósítására. A kiviteli tervek várhatóan tavaszra készülnek el. A tervek 

alapján már konkrétan látszódnak a munkafolyamatok és akkor lesz célszerű a 

lakossági tájékoztatót tartani. A beruházás 1,5 milliárd forintba kerül, melynek uniós, 
hazai és egyéb forrásból tevődik össze. A lakosságnak a rendszerre való csatlakozást 
kell fizetni. A munkák várhatóan jövő év nyarán kezdődnek. Jelzés érkezett, az M7 út 
mentén a vezetőoszlop útjelzők hiányosságával kapcsolatosan. Egyeztetett a Nemzeti 

Közlekedési Hatósággal, és azt az ígéretet kapta, hogy a hiányzó útjelzőket pótolni 
fogják.  
A külterületi zöldterületek rendbe tételével kapcsolatosan elmondta, hogy egyeztetett 
a nagyszénási fűkaszásokkal és tavasszal elkezdik az elhanyagolt részek rendbetételét. 
Szeretne egy egyeztetést összehívni a vállalkozókkal, a külterületi utak rendbetétele 
céljából. A Hunya Község Jövőjéért közalapítvány kurátora Cserven Béláné lemondott, 
a továbbiakban a kurátori feladatokat Balogh Rita látja el. Érkezett egy megkeresés a 
Bányavagyon- hasznosító Kft. részéről, a Hunya külterület 054/40 hrsz-ú, Kond-1 jelű 

kúttal kapcsolatban. A szakértő értékelések szerint a kút alkalmas lehet magas 
hőmérsékletű, közepes hozamú termálvíz kitermelésére, 1,5 ha körüli üvegház és 
akvapónia rendszeres együttes fűtésére, terményszárításra, valamint közintézmények, 
épületek, lakások fűtésére innovatív áramtermeléssel.  
 

Gyermán Krisztián reagálva elmondta, hogy Petényi Szilárddal közös összefogással a 
kút vizét bevizsgáltatták. Ez egy 94 fokos pozitív kút, ami azt jelenti, hogy önerőből 
jön fel a víz és 1400 liter/perces teljesítménye van. Az első három hétben folyamatos 
kitermelésnek kell lennie, hogy újra be tudják vizsgáltatni. Visszasajtolás jelenleg 
nincs. Az a legnagyobb probléma, hogy körülötte van egy 15 hektáros magán 
tulajdonban lévő földterület, amire nem lehet kivezetni azt a nagymennyiségű forró 
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vizet, valamint környezetvédelmi szempontból elég csúnya károkat tud okozni. 
Kellene egy olyan hűtő tó, melyben saját magát lehűti és utána szűrik meg, de ahhoz 

hatalmas földterületre van szükség. A kitermelésnek az az akadálya, hogy jelenleg egy 
több méteres betondugó van benne, amennyiben azt kiszedik, a termálvíz feltör.  A 

meleg vizet egy bizonyos hőfokra vissza kell hűteni, de ahhoz tárolókra van szükség.  

 

Soczó Béla reagálva elmondta, régen a szövetkezet akarta a szárítót ezzel 
üzemeltetni, valamint a csirkeólakat akarta geotermikusan fűteni. A visszahűtés és a 
visszasajtolás volt az a két akadályozó ok, ami miatt ez nem valósult meg.  
 

Gyermán Krisztián reagálva elmondta, hogy sajtolás már nincs, jelenleg a visszahűtés 
a probléma.  
 

Kiszely Imre polgármester jelezte, hogy tájékoztatásként mondta el, hogy tudjon róla 
a lakosság. Az elszabadult energia árak miatt fontos, hogy tudjanak róla és hátha 
majd lesz valamilyen lehetőség vagy megoldás a kitermelésre.  
 

Gyermán Krisztián jelezte, az egy dolog, hogy megvan fúrva és ott a kút, de azon 
belül ugyan úgy fizetni kell, de lényegesebben olcsóbb és hatékonyabb, mint a gáz. 
 

Kiszely Imre polgármester elmondta, mindenki tapasztalhatta, hogy a Liget utcán 
munkálatok zajlanak. A Magyar Állam kijelölte a települést, mivel az internek 
lefedettsége nem volt megfelelő. Kiírtak egy pályázatot, melyet az Oros-Com Kft. 

nyert el. Széles sávú internet optikai kábel raknak le a település 90 %-án, melyet 
kiépítenek a portákig. Az orosházi cég is egy lehetséges internetszolgáltató lesz, de 
rácsatlakozhat más cég is. Az építési munkálatok megkezdését követően jutott 
tudomására ez az információ.  
 

Kmellár Tiborné megkérdezte, hogy a piactér felújítása megvalósul-e.  

 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, két pályázat került benyújtásra. Azt a 
tájékoztatást kapta, az út felújítása nyert, a piactér felújítását forráshiánnyal 
elutasították.  Az út felújítását célszerű minél később elkezdeni, hogy először a 
szennyvíz beruházás valósuljon meg.  
 

Kmellár Tiborné reagálva elmondta, a piactér felújítása is fontos lenne. Évek óta 
húzódik a mosdók kialakítása az árusok részére.  
 

Gyermán Krisztián az iparűzési adóval kapcsolatosan jelezte, hogy mindig előre 
fizetik a vállalkozók. Mivel az idei év aszályos volt, így várhatóan lesznek olyan 
vállalkozások, akiknek túlfizetésük keletkezik, azoknak vissza kell fizetni.  
 

Kiszely Imre polgármester reagálva elmondta, biztos lesznek visszafizetések.  
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Gyermán Krisztián jelezte, az esetleges visszafizetések miatt a költségvetésben nem 
csak az a 20 millió forintos hiány keletkezik.  

 

Kiszely Imre polgármester reagálva elmondta, azt nem lehet előre tudni, hogy a 
vállalkozások mennyit kérnek vissza az iparűzési adóból.  
 

Fekete Imre jelzet, hogy a sportpályánál valaki elektronikai hulladékot helyezett el. 
Megkérdezte, hogy a sportpályánál le van-e víztelenítve a kazán.  
 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, minden épületben van egy minimális 
fűtés, hogy ne fagyjon szét a rendszer. Az elektronikai hulladékot megnézi, 
amennyiben ott van, elszállítatja.  
 

Hegedüs László jelezte, hogy a közterületeken nagyon sok helyen nagy a fű, de ezt 
már írásban jelezte a Jegyző úrnak is. Nehezményezte, hogy a polgármester 
telephelye előtt le van vágatva a fű. Tudomása szerint dr. Frankó Evelin fogorvossal 
folyamatban volt az egyeztetés a hunyai körzet ellátására vonatkozóan. Megkérdezte, 
hogy miért nem ő látja el a településen a fogorvosi körzetet.  
 

Dr. Csordás Ádám jegyző reagálva elmondta a mai napon adta fel a válaszlevelet. A 
Polgármester úr tájékoztatta, hogy folyamatban van a beszerzés a zöldterületek 
karbantartására a vállalkozók által. A közfoglalkoztatottak dolgoztathatóak 
közterületen. A Polgármester úr nem a saját területét vágatta le, hanem a saját 
területe előtt lévő közterületet.  
  

Kiszely Imre polgármester a fogorvosi ellátásra vonatkozóan válaszolva elmondta, 

hogy az önkormányzat átadás-átvétel jegyzőkönyvében a folyamatban lévő ügyek, 
egy egyenes vonallal át van húzva, tehát a volt polgármester nem adott tájékoztatást 
a folyamatban lévő ügyekről.  
 

Gyermán Krisztián reagálva elmondta, hogy a fű nem az elmúlt két hónapban nőtt 
meg majdnem 2 méter magasra.  
 

Fagyas Gézáné a szennyvíz beruházással kapcsolatosan megkérdezte, mint közműért 
kell-e fizetni.  

 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, nem. Mindenkinek elviszik a 
portájára, mint a gázcsonkot, és a portán belül a rácsatlakozás költségeit kell fizetni.  
 

Soczó Béla elmondta, a piactér felújítása nagyon szép és jó lenne, de biztos a testület 
kiszámolta az estleges energia költségét és fenntartási költségét is. Sok esetben, a 
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városokban is sorra zárják be az intézményeket, mert ott tartanak, hogy nem tudják 
üzemeltetni. Megkérdezte, hogy érdemes-e belevágni egy ilyen beruházásba.  
 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, hogy a piactér felújítására a pályázat 
benyújtását második alakalommal szavazta meg a volt képviselő-testület, mert első 
alakalommal a pályázati felhívás került előterjesztésre. Voltak egyeztetésen a 
projektmenedzsernél és a látványterveket is megtekintették, azt követően fogadták el 
és támogatták a pályázat benyújtását. Napelemet nem lehet feltenni, mert 

beárnyékolják a teret a fák és nem termelne elegendő energiát.   
 

Soczó Béla elmondta, hogy az irodájuk épülete előtt voltak fák, melyeket kivágattak. 
Megkérdezte, a Jegyző úrtól, hogy milyen esetben kell kérni fakivágási engedélyt, 
illetve mi az eljárás.  
 

Dr. Csordás Ádám jegyző visszakérdezett, hogy közterült-e.   

 

Soczó Béla válaszolva elmondta, az irodához tartozik, tehát magánterület.  
  

Dr. Csordás Ádám jegyző válaszolva elmondta, a közterületekre vonatkozóan van 

egy eljárás, mely szerint engedélyeztetni kell a fakivágást is. Magánterületre ez nem 
vonatkozik.   

 

Kiszely Imre polgármester tájékoztatásként elmondta az önkormányzat pályázatot 
nyújtott be VP6-19-2.1-54-11-21 kódszámmal, Helyi fejlesztések támogatása címmel. 
Amennyiben kedvező elbírálásban részesül, elhelyezésre kerül egy okospad a 

piactéren, valamit a születendő gyermekeknek egy őshonos fát fognak ültetni adott 
évben egy előre kitűzött napon, Hunyán a ligetben, továbbá a felhívás alkalmas 
rendezvények megvalósítására, ezért egy falunapot és egy disznótoros rendezvény is 
megvalósulhat a pályázat keretében. 
A jövő évi disznótoros rendezvényt a megnövekedett energia árak miatt szeretnék 
elhalasztani, szeptemberre az idősek napjára.  
 

Bódi Ilona megkérdezte, jövőre hány napos Aratónapot terveznek. 
 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, a jelenlegi gazdasági helyzetben 

nem gondolkodnak két napos falunap szervezésén. A fellépési díjak is nagyon 

megemelkedtek.  

 

Pintér László alpolgármester elmondta, az első napon az idei évben kevesen vettek 

részt. Pénteken az emberek többsége még dolgozik, de a fellépőt ugyan úgy ki kell 
fizetni. Megkérdezte a jelenlévőket lenn-e igény a két napos falunapra.  

 

A lakosság egyhangúan az egynapos falunap szervezését támogatta.  
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Fagyas Gézáné megkérdezte a hunyai Idősek Klubja miért nem kap semmilyen 
támogatást.  
 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta pályázatok útján lehet ilyen jellegű 
támogatásokat szerezni. Kell alapítani egy egyesületet és akkor lehet működésre és 
programokra is pályázni.   
 

Tóthné Hanyecz Szilvia megkérdezte a gyerekek utaztatása meddig van megoldva.  

 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta a tanév végéig biztosított a gyerekek 

utaztatása. Gyomaendrődön megszűnt a közösségi közlekedés, ez miatt nem tudják, 
hogy a vállalkozás tudja-e tovább folytatni a tevékenységét.  Amennyiben megmarad 

a vállalkozás szeptember 15-től is biztosítják a gyerekek utaztatását.  
 

Pintér László alpolgármester elmondta, a Mobil Busz Kft. elsődleges célja, hogy 

gazdaságosan tudjon működni, amennyiben nem tudják gazdaságosan működtetni, 
akkor megszüntetik a vállalkozást.  
 

Kiszely Imre polgármester megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Egyéb bejelentés, 
hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.  
 

 K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

Kiszely Imre 

           polgármester 
 Dr. Csordás Ádám  

jegyző 
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hitelesítő 

 

 

 

 


