
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 

 

10/2022. 

 

     

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 29-i  

nyílt üléséről a Községháza üléstermében. 
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Megjelent  

képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pin-

tér László, Kulik Edit Irén önkormányzati képviselő 

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző 

 

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Zsögön Renáta  

 

Ülés időtartama: 14:00-14:20 

 

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

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

testületből jelen van 4 fő. Szopkó Rudolfné képviselő igazoltan van távol.   

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kulik Edit Irén 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  

63/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 

hitelesítésére Kulik Edit Irén képviselőt jelöli ki. 

 

Határidő: azonnal  
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Hegedüs Roland javaslatot tett az ülés napirendjére. Kérte, hogy 1. napirendi pont-

ként vegye fel tárgyalásra a testület a „Szennyvíz szippantás díjtételeinek módosítása” 

a tárgyú rendelet módosításáról szóló előterjesztést, melynek anyaga kiküldésre ke-

rült az ülés előtt. Így a mai ülésen 10. napirendet tárgyal a testület, 11. a bejelentések.  

 

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

 

Kiszely Imre alpolgármester kérte, a bejelentések előtt vegyenek fel egy plusz napi-

rendi pontot tárgyalásra.  A képviselő-testület tagjainak javaslata és beleegyezése 

alapján szeretné, ha tárgyalnák a Képviselő-testület feloszlásának kérdését.  

 

Hegedüs Roland polgármester javasolt a Kiszely Imre alpolgármester által kért napi-

rendi pont felvételét a bejelentések elé, melynek tárgya a „A Képviselő-testület felosz-

lásának kérdése”. Felkérte a képviselőket, hogy határozzák meg az ülés napirendjét. 

 

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

A képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

64/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint határozza meg:  

 

1.  Szennyvíz szippantás díjtételeinek módosítása 

2.   Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

3.   Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 

2022. július 01. napjától fizetendő térítési díjak meghatározásához, 

gyomaendrődi helyi rendelet módosításához 

4.   Hozzájárulás a gyermekétkeztetési térítési díjak 

meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához 

5.   Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala 

6.  Polgármester illetményének utólagos megállapítása 

7.  Gyomaendrőd település ebrendészeti telepéhez történő csatlakozási 

szándék 

8.  Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok végrehajtásáról 

9.  Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi 

munkaprogramja 

10. Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról 
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11. A Képviselő-testület feloszlásának kérdése 

12. Bejelentések 

 

Határidő: azonnal  

 

 

1.Napirendi pont 

Szennyvíz szippantás díjtételeinek módosítása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolta.  

 

Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.  

 

Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a rendelet megalkotását. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 29.) önkor-

mányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgálta-

tás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 
 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alap-

törvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás 

kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba. 
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Hegedüs Roland                                    Pap-Szabó Katalin 

  polgármester                                                             jegyző 

 

E rendelet 2022. június 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.  

 

Hunya, 2022. június 29. 

 

                                   Pap-Szabó Katalin 

                                                jegyző 

 

 

 
1. melléklet 

„2. melléklet 

A szolgáltatás díjtételei 

1. Lakosság szállítási díja: 

1.1. Hunya közigazgatási területén 2 744,- Ft + Áfa / m3 

1.2. Árnyékszék ürítési díj 8 290,- Ft + Áfa / db 

2. Üzleti partnerek szállítási díja: 

2.1. 0 - 5 km távolság között 4 120,- Ft + Áfa / m3 

 

 

2.Napirendi pont 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland 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 az 1. döntési javaslatról, melynek tárgya a „Gyomaend-

rődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása". 

 

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  

65/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján a Gyomaendrődi Közös Ön-

kormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
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Okirat száma: VI…………/2022. 

Módosító okirat 

  

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a Csárdaszállás Községi Önkormány-

zat, Hunya Község Önkormányzata valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

által 2018. május 31. napján kiadott VI.1454-8/2018. számú alapító okiratát az állam-

háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Csárdaszállás Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (VI. 28) Kt. számú, Hunya Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete …../2022. (VI. 29) Kt. számú, Gyomaendrőd Város Ön-

kormányzata ……/2022. (VI. 30.) Gye. Kt. számú határozatára figyelemmel –a követke-

zők szerint módosítom: 

  

1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelö-

lése: 

  
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ál-

talános igazgatási tevékenysége 

2 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

3 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

4 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvise-

lőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 031030 Közterület rendjének fenntartása 

9 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

  

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

  

Kelt: Gyomaendrőd, „időbélyegzők szerint” 

  

Nagy Zsolt Sándorné                  Toldi Balázs                                  Hegedüs Roland 
 polgármester                                   polgármester                                      polgármester 

 

 

 

Határidő: azonnal  
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Hegedüs Roland polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testüle-

tet, hogy szavazzanak az 2. döntési javaslatról, melynek tárgya a „Gyomaendrődi Kö-

zös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása”.  

 

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  

66/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a felhatalmazása alapján Gyomaendrődi Közös Ön-

kormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

  

Okirat száma:VI………./2022 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyomaendrődi 

Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

  

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.A költségvetési szerv 

1.1.1.megnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

1.2.2. telephelye(i): 

  telephely megnevezése telephely címe 

1 Csárdaszállási Kirendeltség 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 

2 Hunyai Kirendeltség 5555 Hunya, Rákóczi út 19. 

  

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

  

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

  megnevezése székhelye 

1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 

2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

3 Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

  megnevezése székhelye 

1 
Gyomaendrőd Város Polgármesteri 

Hivatala 

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 

2 
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 

5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 

3 
Örménykút és Hunya Községek Kör-

jegyzősége 

5556 Örménykút, Dózsa utca 26. 

  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

  megnevezése székhelye 

1 
Csárdaszállás Községi Ön-

kormányzat 

5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 

2 
Gyomaendrőd Város Ön-

kormányzata 

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

3 
Hunya Község Önkor-

mányzata 

5555 Hunya, Rákóczi út 19. 

  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

  

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. §. (1) bekezdése b) pontjában, illetve Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84.§ (1) alapján önkormányzati költség-

vetési szerv, amely az önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek 

döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létre-

jött közös hivatal. 

  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

  szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Ellátja az alapító önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek 

döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azo-

kat a hatósági feladatokat, amelyeket jogszabályok Csárdaszállás, Hunya Községek, 

valamint Gyomaendrőd Város hatáskörébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségiek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelö-

lése: 

  
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ál-

talános igazgatási tevékenysége 

2 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

3 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

4 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvise-

lőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 031030 Közterület rendjének fenntartása 

9 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

  

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mely alaptevékenysége szerint jog-

szabály alapján, közigazgatási jogalkalmazói feladatot lát el Hunya, Csárdaszállás Köz-

ségek, valamint Gyomaendrőd Város közigazgatási területén. 

  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

  

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 83. §-a szerint 

a jegyző kinevezésének rendje: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt alapí-

tó önkormányzatok polgármesterei - pályázat alapján – a jogszabályban megállapí-

tott képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A polgármesterek a 

jegyző kinevezéséről, felmentéséről szóló döntés meghozatalakor lakosság arányosan 

rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A jegyző a közszolgálati köztisztviselőkről szó-

ló 2011. évi CXCIX. törvény alapján kerül kinevezésre. A jegyző kinevezése határozat-

lan időre szól. 

  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

  foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony A közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 

Határidő: azonnal  
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3.Napirendi pont 

Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2022. 

július 01. napjától fizetendő térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi 

helyi rendelet módosításához 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland 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 javas-

latról. 

 

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  

67/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Gyomaendrőd Vá-

ros Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 

igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkor-

mányzati rendeletének módosításához, mely szerint a rendelet 3. mellékletén átveze-

tésre kerülnek a 2022. július 01. napjával bevezetésre kerülő az alábbi táblázatban 

ismertetett intézményi térítési díjak: 

  

Térítési díjak szolgáltatásonként 

Ellátási forma 

1993. évi III. tv 

szerint számí-

tott intézményi 

térítési díjak 

2022. 07.01. 

napjától 

Önkormányzati 

kompenzáció 

2022. 07.01. 

napjától meg-

határozott in-

tézményi téríté-

si díjak 

Szolgáltatási 

egység 

SZOCIÁLIS ALAP-

SZOLGÁLTATÁS FEL-

ADATAI 

        

Szociális étkeztetés Gyoma-

endrőd, Hunya, Csárdaszál-

lás 

508+137(ÁFA) -- 508+137(ÁFA) Ft/adag 

Szociális étkeztetés kiszállí-

tási díja Gyomaendrőd, Hu-

nya, Csárdaszállás 

100 -- 100 Ft/nap 

Szociális étkeztetés kiszállí-

tással Gyomaendrőd, Hunya, 

Csárdaszállás 

745 -- 745 Ft/adag 

Házi segítségnyújtás - sze-

mélyi gondozás 
260 -- 260 Ft/óra 
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Házi segítségnyújtás - szoci-

ális segítés 
1 120 -- 1 120 Ft/óra 

Időskorúak nappali ellátása 

étkezés nélkül 
458 408 50 Ft/nap 

Fogyatékkal élő személyek 

nappali intézményi ellátása 

étkezés nélkül 

405 355 50 Ft/nap 

Fogyatékkal élő személyek 

nappali intézményi ellátása 

étkezéssel 

915 355 560 Ft/nap 

SZOCIÁLIS BENTLA-

KÁSOS ÉS ÁTMENETI 

ELHELYEZÉS 

        

Átlagos szintű és demens 

gondozást, ápolást igénylő 

ellátás 
Őszikék Idősek Otthona 

Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 

1-5. 

Rózsakert Idősek Otthona 

Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6. 

Szent Imre Idősek Otthona 

Gyomaendrőd, Kondorosi u. 

1. 

Őszi Napsugár Idősek Ott-

hona Gyomaendrőd 

Mirhóháti u. 8. 

3 060   3 060 Ft/fő/nap 

TÁMOGATÓ SZOLGÁ-

LAT 
        

- Személyi segítés Szociáli-

san rászorultak részére 
270 -- 270 Ft/óra 

- Szállítás Szociálisan rászo-

rultak részére 
100 -- 100 Ft//km 

- Személyi segítés Szociáli-

san nem rászorultak részére 
1 400 -- 1 400 Ft/óra 

- Szállító szolgáltatás – 

2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. 

rend. 12/A § alapján 

150 -- 150 Ft/km 

 

 

Határidő: azonnal  

 

4.Napirendi pont 

Hozzájárulás a gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához, 

gyomaendrődi helyi rendelet módosításához 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 
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Hegedüs Roland 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 javas-

latról. 

 

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  

68/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Gyomaendrőd Vá-

ros Önkormányzat a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 

26/2013. (IX.3.) önkormányzati rendeletének módosításához, mely szerint a rendelet 

1. mellékletén átvezetésre kerülnek a 2022. július 01. napjával bevezetésre kerülő az 

alábbi táblázatban ismertetett gyermekétkeztetési térítési díjak: 
  

Teljes árú térí-

tési díjak 
Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Napi 

Bölcsőde 115 20 185 120 - 440 

Óvoda - 120 255 95 - 470 

Óvoda - Csár-

daszállási te-

lephely 

- 180 400 170 - 750 

Általános iskola 125 115 335 140 120 835 

Középiskola 195 - 375 - 275 845 

A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

Határidő: azonnal  

 

5.Napirendi pont 

Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland 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 javas-

latról. Felhívta a figyelmet, hogy a határozathoz minősített többségű szavazatszám 

szükséges. 

 

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

A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hunya Község Képviselő-testülete  

69/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1.)   az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást     

2022. december 31. napjával megszünteti, és ezen időponttal kerül sor a  nyil-

vántartásokból történő törlésre. 

     2.)   elfogadja az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás megszűnésével kapcsolatos jelen határozat mellékletét képező megál-

lapodást, amely egyben a vagyonfelosztási szerződéses rendelkezéseket is tar-

talmazza.  

 

   3.)  felhatalmazza a Polgármestert a Társulás megszüntetésével kapcsolatos 

dokumentumok aláírására, intézkedések megtételére.  

 

 

Határidő: azonnal  

 

6.Napirendi pont 

Polgármester illetményének utólagos megállapítása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland 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 az 1. döntési javaslatról, melynek tárgya a „Polgármester 

illetményének utólagos megállapítása”. 

 

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  

70/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, 

hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés b) pontjában és a 71. § (6) be-
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kezdésben foglaltak alapján 2022. január 01. napjától havi bruttó 

650.000,- forint illetmény illeti meg, havi költségtérítése 2022. január 

01. napjától bruttó 97.500,- forint, mely az illetmény 15% -nak megfe-

lelő összeg. 

 

Határidő: azonnal  

 

Hegedüs Roland polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testüle-

tet, hogy szavazzanak az 2. döntési javaslatról, melynek tárgya a „A 116/2019.(X.24.) 

Hunya Kt. határozat hatályon kívül helyezése”.  

 

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  

71/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

tárgyában hozott 116/2019. (X. 24.) H. Kt. határozatát 2021. decem-

ber 31. napjával hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal  

 

7.Napirendi pont 

Gyomaendrőd település ebrendészeti telepéhez történő csatlakozási szándék 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland 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 az 1. döntési javaslatról, melynek tárgya a „Megállapo-

dás tervezet elfogadása”. 

 

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  

72/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

és elfogadja az együttműködési megállapodás tervezet tartalmát és a 
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kötelező feladat ellátás érdekében csatlakozni kíván a Gyomaendrőd 

Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ebrendészeti telep fenn-

tartásához. Felhatalmazza Hegedűs Roland polgármestert az együtt-

működési megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal  

 

Hegedüs Roland polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testüle-

tet, hogy szavazzanak az 2. döntési javaslatról, melynek tárgya a „Örökbeadás költsé-

geinek elengedése”.  

 

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  

73/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kóbor állat 

befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcso-

latos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 

27.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-

ján megállapítja, hogy a gyomaendrődi ebrendészeti telepre bekerült 

kóbor állatok örökbefogadásának pénzügyi feltételt nem szab.  

 

Határidő: azonnal  

 

8.Napirendi pont 

Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok végrehajtásáról 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland 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 javas-

latról. 

 

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  

74/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi 

közfoglalkoztatási mintaprogramok végrehajtásáról szóló beszámolót 

elfogadja.   

 

Határidő: azonnal  

 

9.Napirendi pont 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi 

munkaprogramja 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland 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 javas-

latról. 

 

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  

75/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

MUNKAPROGRAMJA 

2022. II. félévére  

  

  

2022. augusztus 31.  

Beszámoló Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi első félévi gazdálkodá-

sának alakulásáról  

Hivatali felelős:  

Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 
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Ügyrendi Bizottság   

   

2022. szeptember 28.  

A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása  

Hivatali felelős: 

Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

  

2022. október 26.  

Általános iskolai körzethatárok véleményezése  

Hivatali felelős: 

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

  

2022. november 30.  

Az önkormányzat 2022. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója  

Hivatali felelős: 

Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

Döntés illetményalap megállapításáról  

Hivatali felelős: 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

2022. évi belső ellenőrzési terv  
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Hivatali felelős: 

Keresztesi Krisztina Dóra köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról  

Hivatali felelős: 

Pardi László osztályvezető  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság  

  

2022. december 14.  

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciója 

Hivatali felelős: 

Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása  

Hivatali felelős: 

Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása  

Hivatali felelős: 

Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

Dr. Janurik István háziorvossal kötött megbízási szerződés 

Hivatali felelős: 

Zsögön Renáta Eszter köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 
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Ügyrendi Bizottság   

A 2022-2023. évi tervezett közfoglalkoztatási program 

Hivatali felelős: 

Zsögön Renáta Eszter köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaprogramja  

 Hivatali felelős: 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

Határidő: azonnal  

 

10.Napirendi pont 

Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta, hogy személyes érintettsége miatt kéri a 

kizárását a döntéshozatali eljárásból.                   

 

Hozzászólás hiányában 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  

76/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs 

Roland polgármestert kizárja a Beszámoló a Polgármester sza-

badságának alakulásáról című napirendi pont döntéshozatali el-

járásából.  

 

Határidő: azonnal  



 

191 

 

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta, az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára.  

 

Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a döntési javaslat elfogadását.  

 

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

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

77/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

 

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja He-

gedüs Roland polgármester szabadságáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal  

 

11.Napirendi pont 

A Képviselő-testület feloszlásának kérdése 

 

Kiszely Imre alpolgármester elmondta, a képviselő-testület tagjaival megbeszélve és 

egyeztetve mindenkinek a hozzájárulását tudva, kérték fel, hogy napirendi pontként 

terjessze a képviselő-testület elé feloszlás kérdését. Úgy gondolják, hogy a több hó-

napja tartó kialakult helyzetet valamilyen formában szeretnék lezárni. Szeretnék, ha a 

képviselő-testület feloszlana, és időközi választás kerülne lefolytatásra.  

 

Hegedüs Roland polgármester megkérdezte mi a konkrét indok.  

 

Kiszely Imre alpolgármester válaszolva elmondta, a testület tagjai úgy érzik az 

együttműködés nem megfelelő a képviselő-testület és a polgármester úr közt. Ezért 

így ebben a formában nem szeretnék tovább folytatni.  A képviselők javasolták, hogy 

terjessze a testület elé a feloszlás kérdését és majd meglátják, hogy mi lesz.   

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző elmondta, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a képvise-

lő-testület a megbízatásának lejárta előtti feloszlását, név szerinti szavazással és mi-

nősített többségi szavazással kimondhatja. A feloszlás nem mondható ki a választások 

előtt 6 hónapon belül, valamint a választást megelőzően. A törvény értelmében a 

képviselő-testület és a polgármester, az új képviselő-testület alakuló üléséig illet, az új 

polgármester megválasztásáig ellátja feladatait, gyakorolja hatáskörét.  A saját ön-

kormányzati SZMSZ azt mondja ki, név szerinti szavazásnál, a polgármester jelenléti ív 

alapján felolvassa a képviselők nevét, akik a nevük elhangzása után igen, nem vagy 

tartózkodom, nyilatkozattal szavaznak. Ha a jelenlévő 4 tagból minősített többséggel, 
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név szerint 3-an igennel szavaznak, akkor joghatásos lesz a kimondás. Amennyiben 

kimondásra kerül a feloszlás, akkor időközi választást szükséges kitűzni, ezt a Helyi 

Választási Bizottság fogja meghatározni.  

 

Hegedüs Roland polgármester megkérdezte, a szavazásnál név szerint kell-e szólíta-

ni mindenkit.  

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző válaszolva elmondta, név szerint kell szólítani minden 

képviselőt, aki jelen van. Egyesével mindenki igen, nem vagy tartózkodom, szavazattal 

szavaz.    

 

Hegedüs Roland polgármester megkérdezte, ez most a testület feloszlása.  

 

Dr. Csordás Ádám aljegyző válaszolva elmondta, igen.  

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta, név szerinti szavazásra kerül sor. Megálla-

pította, hogy a jelenlévő képviselők száma: 4 fő. Felhívta a figyelmet, hogy a határo-

zathoz minősített többségű szavazatszám szükséges. 

 

Megkérdezte a jelenlévő képviselőket, egyetértenek-e a Képviselő-testület feloszlásá-

val.  

 

Kiszely Imre alpolgármester igen.  

Pintér László képviselő igen.  

Kulik Edit Irén képviselő igen.  

Hegedüs Roland polgármester nem.  

  

 

A képviselő-testület a név szerinti szavazást követően 3 igen, 1 nem szavazattal, mi-

nősített többséggel az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

78/2022. (VI. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

1.) Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete minősített 

többséggel, név szerinti szavazással a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdésé-

ben meghatározottak szerint kimondja feloszlását. 

2.) Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Gyo-

maendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a helyi önkor-
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mányzati képviselők és polgármester időközi választásának előké-

szítésére, lefolytatására.  

 

Határidő: azonnal  

 

12.Napirendi pont 

Bejelentések  

 

Hegedüs Roland polgármester a kialakult helyzettel kapcsolatban elmondta, a vele 

való együttműködéshez nagyban hozzájárult a képviselők hozzáállása. Azt gondolja, 

hogy semmilyen érdemi változás nem történt a korábbiakhoz képest, minden hivatali 

feladat ellátásra került. A település fejlődő pályán van. Véleménye szerint személyes 

okok szivárogtak be. Mindig hangsúlyozta, hogy ezt az ajtón kívül kell hagyni és ott 

kell megbeszélni, hiszen nem ide való. Ez az egész dolog, akkor fajult el, amikor a jég-

kárelhárító berendezés hozzá került, onnantól indult el egy személye elleni kemény 

hozzáállás. Ebben a témában a mezőgazdászok érintettek, név szerint Kiszely Imre 

alpolgármesterre és Pintér László képviselőre gondol. A probléma elsődleges forrása 

onnan indult el, de véleménye szerint ezt ide nem kellett volna behozni.   

 

Kiszely Imre alpolgármester reagálva elmondta, a jégkárelhárító berendezésnek eh-

hez semmi köze. A polgármester úr azt gondol, amit akar, de ez nem egy vagy két 

ember döntése volt. A feloszlás tényét mind a 4 képviselő támogatta.  

 

Hegedüs Roland polgármester jelezte, volt olyan személy, aki befolyásolta a képvise-

lőket.  

 

Kiszely Imre alpolgármester kérte, hogy olyat nem mondjon a polgármester úr, ami 

nem valós.  

 

Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, nem állította, hogy biztos így van. 

  

Pintér László képviselő jelezte, ez csak a polgármester úr feltételezése.  

 

Hegedüs Roland polgármester reagálva elmondta, ez a lényegen nem változtat. Az 

látszódott, hogy a folyamatos ellehetetlenítés volt a cél. Ez legutóbb az Aratónapok 

alakalmával is érzékelhető volt, hogy csak azért se legyen úgy, ahogy a polgármester 

eltervezte vagy kigondolta. Amíg a képviselő-testület próbálta ellehetetleníteni az 

Aratónapokat, addig több vállalkozó támogatta a rendezvény összeállítását. Úgy kép-

zelné el, hogy a képviselők nem csak az üléseken vesznek részt, hanem a rendezvé-

nyek alkalmával a munkából is kiveszik a részüket. Pintér László képviselő annyiban 

kivette a részét, hogy a rendezvény helyszínére kivitte az asztalokat, de semmi más-

ban nem. Nem volt egy olyan képviselői magatartás és hozzáállás, ami ebben az 

esetben máshol működik.  
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Pintér László képviselő elmondta nyilván nem mindenki osztja a polgármester véle-

ményét, mint, ahogy a polgármester sem osztja a képviselők véleményét. Ezt különö-

sebben nem kívánja észrevételezni. Ha a polgármesterségének a magaslatán állna, 

akkor ezt a képviselő-testületet, mint csoportot tudná irányítani. Meg tudná velük 

beszélni, hogy kinek mikor mi a feladata, az esetleges kérdéseket, problémákat is 

tudnák egyeztetni. Ahogy ők különösebben nem vettek részt a falunap rendezésében 

és a munkákban, úgy a polgármester sem tette meg az előbb említett lépéseket. Mu-

togathatnak egymásra, de lesznek érvek és ellenérvek mindkét oldalról. Ennek nem 

látja különösebb értelmét. Van egy helyzet, amit megkell oldani. Majd meglesz oldva 

abban a formában, ahogy a törvények előírják.  

 

Hegedüs Roland polgármester egyéb napirendi pont hiányában megköszönte a je-

lenlétet és az ülést bezárta. 

 

 

 K. m. f.  

 

 

 

 

Hegedüs Roland 

polgármester 

 Dr. Csordás Ádám  

aljegyző 

   

 

 

 

 Kulik Edit Irén  

hitelesítő 

 

 

 


