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HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 

 

1/2022. 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 26-i 

nyílt üléséről, a Községháza üléstermében. 

 

Megjelent  

képviselők:           Kiszely Imre alpolgármester, Pintér László, Kulik Edit Irén, Szopkó 

Rudolfné önkormányzati képviselő 

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző 

 

Meghívottak:            Csényi István vagyongazdálkodási előadó 

  

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 

 

 

Jegyzőkönyv- 

vezető: Zsögön Renáta  

 

Ülés időtartama: 13:30-14:50 

 

Kiszely Imre alpolgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az aljegyző urat 

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

testületből jelen van 4 fő. Hegedüs Roland polgármester betegség miatt van távol.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Szopkó Rudolfné képviselőt kijelölni.  

Jegyzőkönyvvezető Zsögön Renáta lesz a mai ülésen.  

Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről.  

 

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

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

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

1/2022. (I. 26.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

hitelesítésére Szopkó Rudolfné képviselőt jelöli ki. 
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Határidő: azonnal  

 

Kiszely Imre alpolgármester megkérdezte van-e kérdés észrevétel a napirendi 

pontokkal kapcsolatban.  

 

Pintér László képviselő jelezte, hogy a Hunya, Óvoda utca 10. szám alatti ingatlan 

tetőfelújításáról szóló belső ellenőrzési jelentés nincs az anyagban. December 15-én 

volt az utolsó képviselő-testületi ülés, akkor Polgármester úrral úgy beszélték meg, 

hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen írásos előterjesztésként bekerül a 

belső ellenőrzési jelentés. A továbbiakban kérte, a belső ellenőrzési jelentést vegye fel 

tárgyalásra a képviselő-testület.   

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző jelezte, hogy a „KEHOP-2.2.2-15-2021-00160 számú 

projekt kapcsán Konzorciumi együttműködési megállapodás 1. sz. módosítása” tárgyú 

kiosztott előterjesztést is szükséges felvenni a napirendi pontként.  

 

Kiszely Imre alpolgármester az ülés napirendjét az alábbiak szerint tette fel 

szavazásra: 5. napirendi pontként a képviselő-testület a „KEHOP-2.2.2-15-2021-00160 

számú projekt kapcsán Konzorciumi együttműködési megállapodás 1. sz. módosítása” 

tárgyú előterjesztést tárgyalja, 6. napirendi pont a „Belső ellenőrzési jelentés” tárgyú 

előterjesztés. Így a nyílt ülésen 6. napirendet tárgyal a testület, 7. a bejelentések.  

 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az ülés 

napirendjéről.   

 

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  

2/2022. (I. 26.) Hunya Kt. határozata  

 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint határozta meg:  

 

1. Területcsere 

2. Általános iskolai körzethatárok véleményezése 

3. A Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 

4. Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása 

5. KEHOP-2.2.2-15-2021-00160 számú projekt kapcsán Konzorciumi 

együttműködési megállapodás 1. sz. módosítása 
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6. Belső ellenőrzési jelentés 

7. Bejelentések 

 

Határidő: azonnal  

 

Kiszely Imre alpolgármester 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 4 fő. 

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

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

3/2022. (I. 26.) Hunya Kt. határozata  

 

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján zárt ülést rendel el az alábbi napirendi 

pont megtárgyalásához:  

 

8. Víziközmű vagyon Magyar Államra történő átruházásra irányuló 

integrációs programban való részvétel (zárt ülés) 

 

Határidő: azonnal  

 

1.Napirendi pont 

Területcsere 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Kiszely Imre alpolgármester 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 4 fő. 

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

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

4/2022. (I. 26.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közlekedés 

fejlesztése érdekében felajánlja a Hunya, külterület külterület 066/3 

hrsz.-ú kivett út megnevezésű 8859 m2 területű ingatlant cserére a 

„Hunyadi” Mezőgazdasági Szövetkezet tulajdonában álló a Hunya, 

külterület 041/1 hrsz.-ú kivett, saját használatú út megnevezésű 8399 

m2 területű ingatlannal az alábbi feltételek mellett. 

 

1. A területcsere jogszabályi feltételeinek teljesülése. 

2. A területcsere azonos értéken történik figyelemmel a könyvekben 

nyilvántartott értékekre. 

3. A területcsere jogügylettel kapcsolatos ügyvédi munkadíj, valamint 

a földhivatali eljárás díj költségeket Hunya Község Önkormányzata 

vállalja 

4. Hunya Község Önkormányzata az ajánlatát a jogszabályi feltételek 

teljesülését követő 30 napig tartja az ajánlatát. 

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a területcsere jogügylettel kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére, illetve a csereszerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal  

 

2.Napirendi pont 

Általános iskolai körzethatárok véleményezése 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Kiszely Imre alpolgármester 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 4 fő. 

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

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

5/2022. (I. 26.) Hunya Kt. határozata  

 

 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja az 

általános iskolák 2022/2023 tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító 

körzeteinek kialakítását a Gyulai Tankerületi Központ részére: 
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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     

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     
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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     

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     
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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     

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  

 

3. Napirendi pont 

A Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Kiszely Imre alpolgármester 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 4 fő. 



8 

 

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

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

6/2022. (I. 26.) Hunya Kt. határozata  

 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs 

Roland polgármester 2022. évre vonatkozó szabadságolási 

ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 
  

  

  
Hónap Tervezett napok 

(tól-ig) 
Napok 

Február 2022.02.01.-2022.02.01. 1 
Március 2022.03.14.-2022.03.16. 2 
Április 2022.04.14.-2022.04.14. 1 
Május 2022.05.02.-2022.05.05. 4 
Június 2022.06.07.-2022.06.07. 1 
Július 2022.07.25.-2022.07.29. 5 
Augusztus 2022.08.08.-2022.08.12. 

2022.08.30.-2022.08.31. 

5 

2 
Szeptember 2022.09.01.-2022.09.05. 

2022.09.20.-2022.09.21. 

3 

2 
Október 2022.10.13.-2022.10.17. 3 
November 2022.11.07.-2022.11.07. 

2022.11.24.-2022.11.25. 

1 

2 
December  2022.12.07.-2022.12.09. 

2022.12.27.-2022.12.30. 

3 

4 
Összes igénybe vett szabadság: 39 

  

 

Határidő: azonnal  

 

4. Napirendi pont 

Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Kiszely Imre alpolgármester 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 4 fő. 
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A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

7/2022. (I. 26.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. meghatározott hatáskörében 

eljárva a Hunyai Helyi Választási Bizottság 2. számú póttagjának 

Cserven Béláné, Hunya, József Attila utca 36. alatti lakost választja 

meg.  

 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirendi pont 

KEHOP-2.2.2-15-2021-00160 számú projekt kapcsán Konzorciumi 

együttműködési megállapodás 1. sz. módosítása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Kiszely Imre alpolgármester 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 4 fő. 

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

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

8/2022. (I. 26.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a 

Konzorciumi együttműködési megállapodás 1. sz. módosítását. 

Felhatalmazza Hegedüs Roland polgármestert a Konzociumi 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

 

 

Határidő: azonnal  

 

5. Napirendi pont 

Belső ellenőrzési jelentés  

Szóbeli előterjesztés  
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Kiszely Imre alpolgármester megkérdezte, hogy szükséges-e az ülés megszakítása, 

hogy az anyag bekerüljön.  

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző válaszolva elmondta, hogy az anyag bekerülése nem 

eredményezi az ülés megszakítását.  

 

Kiszely Imre alpolgármester jelezte azt szeretné, hogy mindenki megkapja az 

anyagot.  

 

Pintér László képviselő reagálva elmondta, hogy az anyag áttekintéséhez több idő 

kell. Ha most az anyagot megkapják, azt el kell olvasni, értelmezni kell.  Véleménye 

szerint jobb lenne, ha a héten vagy egy bizonyos határidőn belül minden 

képviselőnek kiküldésre kerülne a teljes anyag. A belső ellenőrzési jelentés, a 

Polgármester úr reagálása és a belső ellenőr viszontválasza. A továbbiakban 

megkérdezte, hogy az anyagot egyben megkaphatják-e.  

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző válaszolva elmondta, az anyag kiküldésének nincs 

akadálya.  

 

Pintér László képviselő jelezte, hogy így feltudnak készülni a következő képviselő-

testületi ülésre.  

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző megkérdezte a feltűzött napirenddel mi legyen, mert 

nincs döntési javaslat és így nincs joghatása.  

 

Pintér László képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a Képviselő-testület arról 

döntsön, hogy kéri az anyagot megismerésre egy bizonyos határidőn belül.   

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző reagálva elmondta, hogy napirendtől függetlenül a 

képviselők bármikor élhetnek az iratbetekintési jogukkal.  

 

Kiszely Imre alpolgármester megkérdezte, hogy lehet-e egy olyan határozatot hozni, 

hogy a belső ellenőrzési jelentés a következő képviselő-testületi ülésen napirendi 

pontként szerepeljen.  

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző válaszolva elmondta a képviselő-testület bármely tagja, 

bármilyen közüggyel kapcsolatosan élhet előterjesztéssel vagy előterjesztés 

feltűzésével, illetve a testületnek 15 napon belül ülés összehívására is van jogköre.  

 

Kiszely Imre alpolgármester kérte, hogy kerüljön kiküldésre mindenkinek az anyag és 

a következő képviselő-testületi ülésen napirendi pontként szerepeljen, ami alapján 

mindenki becsülettel felkészül a kellő információk birtokában.  
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Pintér László képviselő megkérdezte, hogy ez lehet-e egy döntési javaslat.  

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző válaszolva elmondta, hogy lehet.  

 

Kulik Edit képviselő jelezte, véleménye szerint ez így lenne jó, mivel az anyagot át 

kell olvasni és értelmezni kell.  

 

Kiszely Imre alpolgármester az elhangzottak alapján szóbeli előterjesztés formájában 

az alábbi döntési javaslatot terjesztette elő:  

 

„Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri az 5555 Hunya, Óvoda 

utca 10. szám alatti ingatlan tetőfelújítása kapcsán készült belső ellenőrzési jelentés 

teljes anyagát megismerésre, valamint a következő Képviselő-testületi ülésen 

napirendi pontként való előterjesztését. „ 

 

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  

9/2022. (I. 26.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri az 5555 

Hunya, Óvoda utca 10. szám alatti ingatlan tetőfelújítása kapcsán 

készült belső ellenőrzési jelentés teljes anyagát megismerésre, 

valamint a következő Képviselő-testületi ülésen napirendi pontként 

való előterjesztését. 

 

Határidő: azonnal  

 

6.Napirendi pont 

Bejelentések  

 

Kiszely Imre alpolgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, bejelenteni 

valója.  

 

Pintér László képviselő elmondta, önkormányzati tulajdonban van a Kossuth utcán 

lévő régi kút. Ez egy artézi kút és régen működött. A környéken lévő településeken is 

vannak közkutak. Mivel ez egy muzeális értékű artézi kút, célszerű lenne felújítani. 

Elsősorban jó lenne egy állapotfelmérést készíteni, hogy egyáltalán lehetséges a 

megvalósítás vagy sem. A továbbiakban javasolta a kút helyreállítását és megkérdezte 

van-e valakinek ellenvetése.  
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A képviselő-testület támogatta a kút esetleges helyreállítását, ellenvetés nem 

hangzott el.  Jogi és műszaki kérdések hangoztak el a kút felújításával kapcsolatban.  

 

Pintér László képviselő elmondta, elsősorban az volt a szándéka, hogy erről beszéljen 

a testület, mivel másnak is lehet ezzel kapcsolatban gondolata vagy ellenvetése. A 

testületi ülésen jelen van Csényi István vagyongazdálkodási előadó, aki szakember és 

tud konkrétumokat mondani. Mivel lehetnek jogi és műszaki akadályok.  

 

Csényi István vagyongazdálkodási előadó jelezte az újraindításának a feltételeit kell 

körbejárni. Ilyenkor megnézi az Építésügyi Hatóság, a Vízügyi Hatóság és az ÁNTSZ. A 

víz minőségét is vizsgálják, illetve célszerű a kút kapacitását is vizsgálni, hogy mennyit 

bír.  

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző elmondta, az elhangzottak alapján és a Képviselő Úr 

javaslata alapján a következő testületei ülésre előterjesztés készül a kút üzemi 

állapota és jogi hátterének vizsgálatával.  

 

Kiszely Imre alpolgármester bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a 

jelenlétet és a nyílt ülést bezárta. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.   

 

Bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.  

 

 

 K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiszely Imre 

alpolgármester 

 Dr. Csordás Ádám  

aljegyző 

   

 

 

 

 Szopkó Rudolfné 

hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 


