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HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 

 

1/2023. 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 25-i 

nyílt üléséről, a Községháza üléstermében. 

 

Megjelent  

képviselők: Kiszely Imre polgármester, Pintér László alpolgármester, Brlázsné 

Parrag Katalin, Szurovecz László Imréné, Raczkó Tünde Mária 

önkormányzati képviselő 

 

Dr. Csordás Ádám jegyző  

 

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Zsögön Renáta  

 

Ülés időtartama: 13:30-14:50 

 

Kiszely Imre polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a jegyző urat és 

valamennyi jelenlévőt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 fős testület 

teljes létszámmal jelen van az ülésen.  

 

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  

1/2023. (I.25.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

hitelesítésére Pintér László alpolgármestert jelöli ki. 

 

Határidő: azonnal  
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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  

2/2023. (I.25.) Hunya Kt. határozata  

 

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint határozza meg:  

 

1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

2. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2014. (XII.11.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

3. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi igazgatási szünete 

4. Iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése 

5. Bejelentések 

 

Határidő: azonnal  
 

 

Kiszely Imre polgármester a továbbiakban a zárt ülés elrendeléséről kérte a testület 

döntését. Felhívta a figyelmet, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minősített többségű 

szavazatra van szükség.  

 

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  

3/2023. (I.25.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi 

Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést rendel 

el az alábbi napirendi pont megtárgyalásához:  
 

6. Baginé Veszelka Anikó általános ápoló és asszisztens kérelme (zárt 

ülés) 
 

Határidő: azonnal  

 

1.Napirendi pont 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Kiszely Imre polgármester elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolta.  Egyéb kérdés, észrevétel hiányában javasolta a 

testületnek a rendelet megalkotását. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a rendelet 

megalkotásához minősített többségű szavazat szükséges.  

 

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

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I.26.) 

önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati 

rendelet 

a) 2. § (8) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 
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b) 2. § (9) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

c) 4. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

d) 5. § (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” 

szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

e) 9. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg és az „az 

öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” 

szöveg, 

f) 10. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

g) 10. § (7) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

h) 10. § (7) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

i) 10. § (7) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

j) 10. § (7) bekezdés d) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg lép. 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Végső előterjesztői indokolás 

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. 

évi L. törvény létrehozta a „Szociális vetítési alap” fogalmát, melynek 

következtében az eddig alkalmazott, „a mindenkori öregségi nyugdíjminimum” 

terminológia szövegcserés módosítása vált szükségessé Hunya Község helyi 

rendeletében. 

 

Kiszely Imre                                                Dr. Csordás Ádám  

 polgármester                                         jegyző 
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E rendelet 2023. január 26. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre 

került.  

 

Hunya, 2023. január 26. 

 

                 Dr. Csordás Ádám  

                                    jegyző 

 

 

2. Napirendi pont 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2014. (XII.11.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Kiszely Imre polgármester elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolta.  Egyéb kérdés, észrevétel hiányában javasolta a 

testületnek a rendelet megalkotását. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a rendelet 

megalkotásához minősített többségű szavazat szükséges.  

 

 

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

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) 

önkormányzati rendelete 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2014. (XII.11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a pontjában, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2014. (XII.11.) önkormányzati 

rendelet a következő 11/A. és 11/B. §-sal egészül ki: 

„11/A. § 
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Urnasírba, urnasírboltba, a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának 

döntése szerint, legfeljebb 4 urna helyezhető el, mely ikresíthető. 

11/B. § 

A temető, illetve a temetési hely megszüntetését az Önkormányzat hirdetményben 

közli. Temető megszüntetése előtt legalább két hónappal és további két 

alkalommal a hirdetményt az Önkormányzat honlapján kell közzé tenni.” 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet-tervezet 1. §-a hivatott a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 19. §-a 

szerinti és a 33. § (2) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeket szerepeltetni a 

rendeletben. 

A 2. §-hoz  

Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének napjáról. 

 

 

Kiszely Imre                                                Dr. Csordás Ádám  

 polgármester                                         jegyző 

 

E rendelet 2023. január 26. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre 

került.  

 

Hunya, 2023. január 26. 

 

                 Dr. Csordás Ádám  

                                    jegyző 

 

 

 

3. Napirendi pont 

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi igazgatási szünete 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 
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Kiszely Imre polgármester elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolta. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Egyéb 

kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testületet, hogy szavazzanak a döntési 

javaslatról. 

 

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

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

4/2023. (I.25.) Hunya Kt. határozata  

 

 

Hunya Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete elrendeli a 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi igazgatási szünetét az 

alábbiak szerint: 

  

1.) A rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki. 

  

2.)  Hunya Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Gyomaendrődi 

Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi 

munkarendjében nyári időszakban: 

a)      2023. július 17. napjától augusztus 4. napjáig, 

b)      téli időszakban: 2023. december 27. napjától december 29. napjáig 

igazgatási szünetet rendel el. 

  

3.) Az igazgatási szünet időtartama alatt a nyári időszakban az integrált 

ügyfélszolgálat július 17. - július 21., július 31.. - augusztus 4., a téli időszakban 

december 27. - december 29. közötti napjain az ügyfélfogadás szünetel, 

azonban a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal 

ügyeletet tart.    

 

Határidő: azonnal  

 

 

4. Napirendi pont 

Iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Kiszely Imre polgármester elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolta. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel. Egyéb 
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kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testületet, hogy szavazzanak a döntési 

javaslatról. 

 

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

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

5/2023. (I.25.) Hunya Kt. határozata  

 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a 

kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakítását, a Gyulai 

Tankerületi Központ részére: 

  

Település 2.: Hunya 

Kötelező felvételt biztosító iskola: 

  

028298 
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 

és Kollégium 
5502 Gyomaendrőd 

Népliget 

utca 2. 

Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és 

Hunya települések közigazgatási területe. 

  

Közterület neve jellege tartomány -tól -ig 

Akác utca teljes     

Alkotmány utca teljes     

Apponyi utca teljes     

Babits Mihály utca teljes     

Baross Gábor utca teljes     

Bartók Béla utca teljes     

Bethlen Gábor utca teljes     

Blaha Lujza utca teljes     

Bogárzói bekötőút teljes 
  

Bogárzói kertsor teljes 
  

Borostyán utca teljes     

Csatorna határsor teljes 
  

Csejti utca teljes     

Csillagos utca teljes     

Csurgó utca teljes     

Damjanich utca teljes     

Dávid tanya teljes     
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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     

Görbefoki dűlő teljes 
  

Gutenberg utca teljes     

Hídfő utca teljes     

Harcsa utca teljes 
  

Honvéd utca teljes     

Hősök tere teljes     

Huszár Mátyás út teljes 
  

Ipartelep utca teljes     

József Attila utca teljes     

Kacsóh Pongrác utca teljes     

Kálmán Farkas utca teljes     

Kaszáló utca teljes 
  

Kenderáztató utca teljes     

Keresztúri utca teljes     

Keszeg 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     
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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     

Peres bekötőút 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     

Sóczózugi út teljes 
  

Sugár út teljes     

Susány-háti utca 
   

Szabadság utca teljes     

Szabó Ervin utca teljes     

Szélmalom utca teljes     

Szent Antal utca teljes     

Szent István utca teljes     

Sztrenda dűlő teljes 
  

Tamási Áron utca teljes     

Tanya II.   teljes     

Tanya VII.   teljes     

Táncsics Mihály utca teljes     

Telekparti út teljes     

Temető utca teljes     

Tippan dűlő teljes 
  

Toronyi utca teljes     

Tóth Árpád utca teljes     
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Tölgy utca teljes     

Tövisháti dűlő teljes 
  

Tulipán utca teljes     

Újkert sor teljes     

Vadrózsa út 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     

  

 

Határidő: azonnal  

 

 

5. Bejelentések 

 

Kiszely Imre polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése, bejelenteni valója.  

 

Pintér László alpolgármester jelezte, tudomására jutott az az információ, hogy az 

óvodás gyerekek szülei problémaként észlelték, hogy óvodai időben a BO-TI Zrt. 

dolgozói az épületben jógáznak. Megkérdezte, hogy mit lehet erről tudni.  

 

Brlázsné Parrag Katalin képviselő reagálva elmondta, az egyik szülő jelezte, hogy 

minden szerdán 11:00-13:00 óráig a BO-TI Zrt. munkatársai az óvoda épületében 

jógáznak.  Sok szülő felháborodását jelezte, hogy a gyerekek ez idő alatt az óvodában 

tartózkodnak és a felnőttek a tornatermet használják. Véleménye szerint a gyerekek 

nem találkoznak a felnőttekkel, de a szülők felháborodása nem teljesen alaptalan, 

mivel senki nem jelezte, hogy az óvoda épületében a felnőttek részére foglalkozás 

fog zajlani. Tudomása szerint az intézmény fenntartója a polgármester kérésére 

engedélyezte a foglalkozást.  

 

Pintér László alpolgármester reagálva elmondta, lényegében a szülők nem kaptak 

meg minden információt, amit megkaphattak volna, de a személyes véleménye, hogy 

ezt a problémát eltúlozták.  

 

Brlázsné Parrag Katalin képviselő elmondta, az óvoda részéről kellett volna 

tájékoztatni a szülőket, mivel az intézménynek van egy fenntartója. A szülők részéről 



12 

 

jelen állás szerint nem probléma, hogy a BO-TI Zrt. dolgozói az épületben jógáznak, 

csak ne óvodai időben történjen, hanem óvodai időn kívül.  Ezzel az a probléma, hogy 

ez esetben ki fogja kinyitni és bezárni az épületet. 

 

Kiszely Imre polgármester reagálva elmondta, hogy a BO-TI Zrt. részéről 

megkeresték, hogy az önkormányzatnak lenne-e egy olyan épülete, amelyet 

rendelkezésükre tud bocsátani. Mivel téli időszak van, a Művelődési Házban nem 

lehet megtartani, mert minimális fűtés van, hogy a rendszer ne fagyjon el. Heti egy 

alkalommal történik az említett foglalkozás. Első körben egyeztetett az óvónővel, aki 

jelezte, hogy ezt az intézmény fenntartójával szükséges megbeszélni. Az fenntartónak 

az volt a kifejezett kérés, hogy ne munkaidőn kívül történjen a foglakozás, mivel a 

nyitás és zárást nem tudják megoldani. A BO-TI Zrt. a település legnagyobb 

vállalkozása és a legnagyobb iparűzési adó befizető, ezért próbáltak valamilyen 

megoldást találni. Igyekezett mindenkivel egyeztetni, megbeszélni, senkit nem 

szeretett volna késztények elé állítani. Úgy gondolja mindenkivel egyeztetett, de hiba 

volt, hogy a szülőkhöz nem jutott el megfelelő minőségben az információ.  

 

Brlázsné Parrag Katalin reagálva elmondta, az intézmény munkatársai vannak napi 

kapcsolatban a szülőkkel.  

 

Kiszely Imre polgármester elmondta, ma délután megy a farsangi megbeszélésre az 

óvodába és ott tájékoztatja a szülőket az üggyel kapcsolatban. Bízik benne, hogy meg 

tudják beszélni és közösen megtalálják a megoldást. A Kossuth utcán található kút 

ügyével kapcsolatban elmondta, hogy visszajelzés érkezett a Körös-Vidéki Vízügyi 

Igazgatóságtól, mely szerint nem tartozik az igazgatóság profiljába a kutak újra 

üzembe helyezése, emiatt javasolták egy olyan cég felkeresését, mely kutak fúrásával, 

javításával foglalkozik. 

 

Pintér László alpolgármester jelezte, hogy célszerű lenne több céggel egyeztetni és 

árajánlatot kérni. Be kell vizsgáltatni, hogy a víz alkalmas-e emberi fogyasztásra vagy 

sem.  

 

Kiszely Imre polgármester elmondta, hogy egyeztetett a vállalkozóval az utcák 

felújításával kapcsolatosan és a nyertes pályázat megvalósításáról. A szerződés a 

közeljövőben megkötésre kerül, de a tervek szerint a kivitelezés a 

szennyvízberuházást követően kezdődik.  A településen a kátyúzás elkezdése az 

időjárási viszonyoktól függ, de hamarosan elkezdődik. Az aszfaltozatlan utak 

felszórásra és a lyukak kitöltésre kerülnek. A Táncsics és az Alkotmány utca közti 

szakaszt teljesen le kell szórni, és egy kopóréteget kell rátenni, mert nagyon rossz 

állapotban van. A vállalkozó jelezte, hogy téli időszakban nem érdemes ilyen jellegű 

helyreállítást végezni, célszerű a kátyúzással megvárni a szárazabb időjárást, hogy 

tartósabb legyen. A drótkötélpálya kiépítésével kapcsolatosan elmondta, hogy a 

vállalkozási szerződés aláírásra került.  
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Pintér László alpolgármester megkérdezte, hogy a Hunya külterületén található 

Kond-1 jelű pozitív termálkútból egy csővezetékkel be lehetne-e hozni a vizet a 

településre, illetve ennek milyen anyagi vonzata lehet.  

 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, a termálvizek hasznosítására, 

kitermelésére várhatóan lesznek a jövőben források és akkor lesz majd lehetőség a 

megvalósításra.  Megkeresték a rendőrségtől és tájékoztatták, hogy nyomozást 

rendeltek el az Óvoda utca 10. szám alatti ingatlan tetőfelújításával kapcsolatosan, a 

bűncselekmény vonatkozásában az Önkormányzat sértetti pozícióban vesz részt.  A 

rendőrség igazságügyi építőipari szakértőt rendelt ki. A mai napon volt kint az 

igazságügyi szakértő, az épületet szemrevételezte, valamint korábban a rendőrség a 

dokumentumokat átvizsgálásra bekérte.  

 

Brlázsné Parrag Katalin képviselő megkérdezte, hogy a felújítással kapcsolatosan 

milyen dokumentumokat kértek be.  

  

Dr Csordás Ádám jegyző válaszolva elmondta, Németh Ildikó r. őrnagy részéről 

érkezett egy megkeresés 2022. szeptember 1 napján. Első alkalommal a képviselő-

testületi jegyzőkönyveket kérték be. Egy lakossági bejelentés alapján indítottak 

eljárást, hivatkozva a 2022. július 26-án tartott testületi fogadóórán elhangzottakra. 

Hegedüs Roland leköszönő polgármester tevékenységének a minősítését vélte valaki 

rágalmazásnak, ezért a rendőrségre jelentette be ezt a tényt.  A rendőrség ennek 

alapján tudomást szerzett egy azt megelőző helyzetről, aminek alapján el kezdett 

vizsgálódni, hivatali visszaélés, illetve hűtlen kezelés gyanúja ügyében. A második 

levélváltás alakalmával benyújtotta a teljes dokumentációját a felújításnak.  

 

Kiszely Imre polgármester elmondta, Szurovecz László Imréné képviselő kérte, hogy 

terjessze elő megbeszélésre Hegedűs Roland leköszönő polgármester részére egy 

havi illetményt kifizetését, a településért végzett munkájáért.  

 

Pintér László alpolgármester reagálva jelezte, személy szerint nem gondolja, hogy az 

elhangzottak alapján adni kellene a volt polgármesternek plusz egy havi illetményt.  

 

Kiszely Imre polgármester kérte, hogy ismertesse álláspontját az ügyben Szurovecz 

László Imréné képviselő.   

 

Szurovecz Lászlóné Imréné elmondta, Hegedüs Roland leköszönő polgármester 

részére a 7. éves munkájának elismeréséül gondolta a plusz egy havi illetményt 

kifizetését. Ez miatt kérte, hogy a Polgármester Úr jelezze a képviselő-testületnek és 

beszéljék meg. A településért tett tevékenységének elismeréséül és mivel nem volt 

jogosult a végkielégítésre, ezért gondolta, hogy lehetne adni egy havi illetményt. 

Gondolta, hogy nem kapnak támogatást, de ez felvetődött a részéről.  
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Szopkó Rudolfné bizottsági tag jelezte, hogy nem tudja, ennyi idő után milyen 

alapon tudna az önkormányzat illetményt fizetni neki.   

 

Brlázsné Parrag Katalin képviselő jelezte, hogy függetlenül attól, hogy járt vagy nem 

járt végkielégítés, ez a munkahelye volt és fizetést kapott a munkájáért.   

 

Dr. Csordás Ádám jegyző elmondta, a törvény nem teszi lehetővé feloszlás estén 

végkielégítés kifizetését. A választást követően, erről tájékoztatta Hegedűs Roland 

leköszönő polgármestert. Jogszerűen nem lehet végkielégítést fizetni a részére.  

 

Pintér László alpolgármester jelezte, hogy nem érzi az indokot, hogy miért kellene 

egy havi illetményt fizetni a leköszönő polgármester részére.  

 

A képviselő-testület nem támogatta Szurovecz László Imréné képviselő felvetését.   

 

Kiszely Imre polgármester elmondta, a Petőfi és a Kodály utca sarkán a 

zöldnövények nagyon elnőttek és ezért nem belátható. Amennyiben az időjárás 

engedi a fák és az elnőtt zöldnövények karbantartását hamarosan elkezdik.  Lehetett 

pályázni fa telepítésre, nagyjából 20-30 db fát lehetett igényelni, ezekkel a Ligetben a 

kiszáradt fákat pótolják.  

 

Pintér László alpolgármester megkérdezte, mi lesz a magántulajdonú ingatlanoknál 

elhelyezett túlnőtt fákkal, zöld növényzettel.  

 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, a lakatlan házaknál rendbe teszik, 

ahol laknak ott megkérdezik a tulajdonost. Véleménye szerint muszáj megmetszeni az 

elnőtt fákat az utcákban is, hogy a közlekedést ne zavarják. Bízik benne, hogy ez nem 

lesz probléma. Megkérdezte van-e egyéb kérdés, észrevétel.  

 

A bejelentések tárgyalását követően Hegedüs László hunyai lakos megjelent az 

ülésteremben és kérte, hogy az általa elmondottak hivatalos formában kerüljenek 

rögzítésre.  

 

Kiszely Imre polgármester Hegedüs László kérésének helyt adott.  

 

Hegedüs László jelezte, a Kodály utca nem került helyreállításra az internethálózat 

kiépítését követően, de a polgármester úr arról sem tudott, hogy az említett munka, 

folyamatban van. Az Ady utcával kapcsolatosan jelezte, hogy az út nagyon 

összeszűkült, elfogyott. Kérte, hogy a jövő héten kerüljön karózás és az ott legyen 

rendbe téve. Véleménye szerint a Berényi útra szükséges lenne egy figyelmezető 

táblát kihelyezni, mert nagyon veszélyes. A polgármesternek az lenne a feladata, hogy 

a munka befejezését követően, megtekinti a helyszíneket. Az aszfaltozatlan utcák 
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nagyon rossz állapotban vannak, nagyon mély lyukak vannak és leér az autók eleje. 

Régen az aszfaltozatlan utak mindig ki volt töltve salakkal.  

 

Kiszely Imre polgármester reagálva elmondta, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

munkatársa volt kint a településen és az említett utcákat megtekintette, tehát 

folyamatban van a figyelmeztető táblák kihelyezésének ügye. A közfoglalkoztatottak 

bevonásával tervben van a Kodály és a Petőfi utca kereszteződés kitakarítása is, de 

tönkrement a sövényvágó, tehát ezért ez nem tudott megvalósulni.  

 

Pintér László alpolgármester jelezte, hogy Kiszely Imre polgármester a 

bejelentéseknél elmondta a Hegedüs László által feltárt problémákat. A problémák, 

elhárítása az esetleges hiányosságok pótlása folyamatban van, korábban mindenről 

beszéltek és egyeztettek.  

 

Hegedüs László felfokozott állapotban, minősíthetetlen hangnemben követelte, 

hogy Kiszely Imre polgármester és Pintér László alpolgármester mondjanak le. A 

továbbiakban szintén minősíthetetlen hangnemben jelezte dr. Csordás Ádám jegyző 

úrnak, hogy a válaszlevet nem kapta meg.  

 

Dr. Csordás Ádám jegyző reagálva kérte, hogy vele ne beszéljen minősíthetetlen 

hangnemben. Hangsúlyozta, hogy a válaszlevelet elpostázta, de amennyiben 

ténylegesen nem kapta meg Hegedüs László, abban az esetben elpostázza újra. 

Korábban is jelezte, a közfoglalkoztatás a Polgármester úr hatásköre.    

 

Hegedüs László elmondta, hogy fogorvos hölgy két napot lett volna a településen. 

Megkérdezte, hogy nem lett volna-e az jobb a településnek. Hangsúlyozta a 

polgármester úr mindig a számokkal indokol, de ebben az esetben nem ért a 

matekhoz.  

 

Kiszely Imre polgármester válaszolva megkérdezte, ha ezt Hegedűs Roland volt 

polgármester egyeztette dr. Frankó Evelin fogorvossal, akkor miért nem jelezte és 

miért nem írta le az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe.  

 

Hegedüs László jelezte, Hegedűs Roland volt polgármester korábban elmondta, 

hogy a fogorvosi ellátás egyeztetés alatt van, dr. Frankó Evelin át akarta venni 

Kondoros és Hunya településeket, de ennek ellenére Kiszely Imre polgármester 

megkereste dr. Kerekes Attilát. 

  

Kiszely Imre polgármester hangsúlyozta, hogy először dr. Frankó Evelin fogorvost 

kérte fel a körzet ellátására, de nem vállalta. 

 

Hegedüs László hangsúlyozta, hogy ez nem így volt.  
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Kiszely Imre polgármester megkérdezte, hogy Hegedűs Roland volt polgármester ezt 

miért nem jelezte írásban. 

 

Hegedüs László válaszolva elmondta, őt ez nem érdekli. A továbbiakban 

hangsúlyozta, hogy Kiszely Imre polgármesterrel és Pintér László alpolgármesterrel 

van problémája, követelte, hogy mondjanak le.  Életveszélyes, minősíthetetlen 

fenyegető kijelentéseket tett. Felesküdtek, hogy a falut képviselik, de amit a 

polgármester és alpolgármester tesz, véleménye szerint nem a település 

előrehaladásához vezet. Mindenkit elüldöztek. A mentoruk hatására uszítják a falut.  

 

Pintér László alpolgármester kérte, hogy ezt konkrétan fejtse ki, mert 

általánosságban fogalmaz. Nem értik, hogy kiről vagy miről beszél. 

 

Hegedüs László válaszolva elmondta, van egy mentoruk, akihez nagyon hűek, őt 

Petényi Szilárdnénak hívják és neki akarnak minden áron megfelelni.  

 

Pintér László alpolgármester reagálva elmondta, mivel felnőtt ember, van saját 

gondolta és van saját mondanivalója, tehát nem más határozza meg azokat.  

 

Hegedüs László sértő kifejezésekkel minősíthetetlen hangnemben beszélt.   

 

Pintér László alpolgármester javasolta, Hegedüs Lászlónak, hogy a mondanivalóját, 

még hogyha ideges is próbálja érthető és elfogadható hangnemben előadni, hogy az 

a másik fél részére érthető és elfogadható legyen. 

 

Hegedüs László megkérdezte, hogy az előzetes egyeztetés ellenére miért nem szólt 

a polgármester az ülés végén, hogy ő bejöhet.  

 

Kiszely Imre reagálva elmondta, hogy valószínű félreértették egymást.  

 

Pintér László reagálva jelezte, az ülés nyilvános, tehát nem kell külön engedély 

ahhoz, hogy valaki részt vegyen rajta.  

 

Hegedüs László jelezte, hogy a falu nagyon rendezetlen állapotban van, régen nem 

így volt.  

 

Szurovecz László Imréné képviselő kérte, Hegedüs Lászlót, hogy legyen szíves 

fejezze be és menjenek haza.  

 

Hegedüs László reagálva elmondta, hogy Szurovecz László Imréné menjen 

nyugodtan, de ő még akar beszélni a polgármester és alpolgármester urakkal. Látja, 

nincs értelme, hogy vitázzon Kiszely Imre polgármesterrel. Hangsúlyozta, hogy a 

Dózsa utcán a saját területe előtt vágatta le a füvet Kiszely Imre polgármester, amit 
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azzal indokolt, hogy halottak napján mennek az emberek a temetőbe és ne legyen 

rendezetlen. Akik az utcák hátsó részeiről indultak a temetőbe és végig mentek rajta, 

azok a nagy gazt látták. Korábban mindig rendbe volt a falu halottak napjára. 

 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, már egyeztetett a fűkaszásokkal, 

tavasszal jönnek és rendbe teszik a szeméttelepet és a hátsó részt. Korábban erről 

beszéltek, tehát mindenki tud róla, hogy ez mikor valósul meg.  

 

Hegedüs László reagálva elmondta halottak napja előtt jó idő volt, tehát le lehetett 

volna vágatni a füvet. A nagyszénási fűkaszások mindig jöttek egy szóra. Nem a volt 

polgármester felelőssége, hogy ilyen állapotban van a település. Kiszely Imre 

polgármesternek volt rá ideje és lehetősége is, de nem tette.  

 

Szurovecz László Imréné képviselő kérte, legyen szíves fejezze be, mert ennek 

semmi értelme nincs.  

 

Kiszely Imre polgármester egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a 

jelenlétet és az ülést bezárta.  
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