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HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 

 

3/2021. 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 28-i 

soron kívüli nyílt üléséről, a Községháza üléstermében. 

 

Megjelent  

képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Kulik 

Edit Irén, Pintér László, Szopkó Rudolfné önkormányzati 

képviselő 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van:   Dr. Csordás Ádám aljegyző 

 

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 

 

Jegyzőkönyv- 

vezető: Zsögön Renáta  

 

Ülés időtartama: 09:00-09:05 

 

Hegedüs Roland polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, aljegyző urat, 

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

testület teljes létszámmal jelen van.   

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: 5 fő. 

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

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

39/2021. (VII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

hitelesítésére Szopkó Rudolfné képviselőt jelöli ki. 

 

Határidő: azonnal  



16 

 

Hegedüs Roland polgármester javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött 

meghívó szerinti sorrendben fogadják el.  

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

bekezdés c) pontja alapján az Hunya tulajdonát képező víziközmű vagyon 

helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének 

áttekintése a feladatellátási kötelezettség Magyar Állam terhére történő 

átruházásának megalapozása érdekében, valamint az Alföldvíz részesedés 

értékvesztés elszámolása, tárgyú előterjesztések megtárgyalásához javasolta a zárt 

ülés elrendelését.  

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

 

Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként a zárt ülés 

elrendeléséről szavazzanak. Felhívta a figyelmet, hogy a zárt ülés elrendeléséhez 

minősített többségű szavazat szükséges.  

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  

40/2021. (VII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján  

1. Hunya tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése a 

feladatellátási kötelezettség Magyar Állam terhére történő átruházásának 

megalapozása érdekében,  

2. Az Alföldvíz részesedés értékvesztés elszámolása,  

tárgyú előterjesztések megtárgyalásához zárt ülést rendel el.   

 

Határidő: azonnal  

 

Hegedüs Roland polgármester a következőkben a nyílt ülés napirendjének 

meghatározására kérte fel a képviselőket.  

 

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  

41/2021. (VII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint határozta meg:  
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1. Hozzájárulás a bölcsődei térítési díjak meghatározásához, 

gyomaendrődi helyi rendeletek módosításához  

2. Kölcsönszerződés módosítása II Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Egyesület 

3. Bejelentések   

 

Határidő: azonnal  

 

1.Napirendi pont 

Hozzájárulás a bölcsődei térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi 

helyi rendeletek módosításához  

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 

napirendi ponttal kapcsolatban.  

 

Aljegyző úrtól megkérdezte, hogy a két döntési javaslatról egyben hozhatnak-e 

döntést? 

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző válaszolva elmondta, hogy amennyiben egységes lesz a 

döntés, lehetséges, de gyakorlatilag két külön jogszabálynak a módosítása illetve a 

kiegészítése.  

 

Hegedüs Roland polgármester jelezte, hogy ebben az esetben külön szavaznak a 

döntési javaslatokról.  

  

További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket.  

 

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  

42/2021. (VII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

Gyomaendrőd Város Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjának 

megállapításáról szóló 26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletének 

módosításához, mely szerint a rendelet 1. mellékletén átvezetésre kerülnek a 

2021. augusztus 1. napjával bevezetésre kerülő az alábbi táblázatban 

ismertetett gyermekétkeztetési térítési díjak: 
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Korcsoport 

megnevezése 

Étkezési forma 

megnevezése 

2021. évi norma 

Ft/adag 
ÁFA 

Bruttó intézményi 

térítési díj* 

Bölcsőde 

Reggeli 80 22 100 

Tízórai 14 4 20 

Ebéd 125 34 160 

Uzsonna 81 22 105 

  Napi     385 

*A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott kerekítési 

szabályok figyelembevételével   

    

Határidő: azonnal  

 

Hegedüs Roland polgármester a hozzájárulás a bölcsődei gondozási térítési díjak 

meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításáról szóló 2. döntési 

javaslatot tette fel szavazásra.  

 

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  

43/2021. (VII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

Gyomaendrőd Város Önkormányzat a gyermekek részére nyújtható 

természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 

21/2016. (IX.2.) önkormányzati rendeletének módosításához, mely 

alapján a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és 

Bölcsőde intézményben 2021. augusztus 1. napjától a bölcsődei 

gondozási intézményi térítési díj összegét 0.-Ft.   

 

Határidő: azonnal  

 

2.Napirendi pont 

Kölcsönszerződés módosítása II Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 

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 

napirendi ponttal kapcsolatban.  

 

Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a döntési javaslat elfogadását.  
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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  

44/2021. (VII. 28.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzata és a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület között 2017. november 22-én kötött, majd 2021. 

április 12-én módosított kölcsönszerződésben rögzített 74 303,- Ft 

összegű kölcsön visszafizetési határidejét 2023. június 30-ára 

módosítja. 
 

Határidő: azonnal  

 

3. Bejelentések     

 

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

bejelentése.  

 

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

Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült. 

 

 

 K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegedüs Roland 

polgármester 

       Dr. Csordás Ádám   

aljegyző 

   

 

 

 

 Szopkó Rudolfné  

hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


