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HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 

 

1/2021 
 

     
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 30-i 

nyílt üléséről, a Községháza üléstermében. 

 

Megjelent  

képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kulik Edit Irén, Pintér László, 

Szopkó Rudolfné önkormányzati képviselő 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 

 

Jegyzőkönyv- 

vezető: Zsögön Renáta  

 

Ülés időtartama: 13:30-14:10 

 

Hegedüs Roland polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt, 

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

testületből jelen van 4 fő.  

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  

29/2021. (VI. 30.) 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 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: 4 fő. 

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

 

Hunya Község Képviselő-testülete  

30/2021. (VI. 30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét 

az alábbiak szerint határozta meg:  

1. A Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében állami 

tulajdonú ingatlan felajánlása  

2. A 42/2016.(IV.27) Hunya Kt. határozat módosítása  

3. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. II. félévi 

munkaprogramja  

4. A Polgármester 2021.évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 

5. Bejelentések  

 

Határidő: azonnal  

 

1.Napirendi pont 

A Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében állami tulajdonú 

ingatlan felajánlása  

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 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  

31/2021. (VI. 30.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzata köszönettel veszi a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság megkeresését az 
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állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adás 

tárgyában.  

  

Hunya Község Önkormányzata nem kívánja tulajdonba venni a 

felajánlott ingatlant.   

   

 

Határidő: azonnal  

 

2.Napirendi pont 

A 42/2016.(IV.27) Hunya Kt. határozat 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.  

 

Pintér László képviselő észrevételezte, hogy a döntési javaslatban szereplő 

„alkalom”meghatározás nem teljesen egyértelmű, mert többféleképpen is lehet 

értelmezni.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző válaszolva elmondta, hogy teljesen jogos az észrevétel. 

Helyi rendelet illetve helyi határozat alapján számláz az önkormányzat, így 

specifikusnak kell lenni a meghatározásnak. Amennyiben nem alkalomban, hanem 

napban határozzák meg a bérleti díjat, abban az esetben pontos lenne a 

meghatározás.  

 

Hegedüs Roland polgármester egyetértett, hogy érdemes lenne a meghatározásnál 

az alkalmat, napra módosítani. Jelezte, hogy helytálló volt az észrevétel.  

 

A Képviselő-testület egyhangú véleménye alapján a döntési javaslat szövegét az 

alábbiak szerint módosítja:  

 

„A művelődési ház nem nyilvános közösségi és közművelődési célú igénybevétele 

esetén a nagyterem bérleti díját bruttó 30.000,- Ft/nap, az előtér bérleti díját bruttó 

20.000,- Ft/nap összegben határozza meg.” 

 

Hegedüs Roland polgármester megköszönte az észrevételt. Megkérdezte, hogy van-

e egyéb kérdés, észrevétel.  

 

Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a döntési javaslat elfogadását.  
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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  

32/2021. (VI. 30.) Hunya Kt. határozata  
 

A művelődési ház nem nyilvános közösségi és 

közművelődési célú igénybevétele esetén a nagyterem bérleti 

díját bruttó 30.000,- Ft/nap, az előtér bérleti díját bruttó 20.000,- 

Ft/nap összegben határozza meg. 

 

Határidő: azonnal  

 

3. Napirendi pont 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. 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- kérdés.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző javasolta, hogy a novemberi közmeghallgatás időpontja 

kerüljön át augusztusra, mert a vészhelyzet miatt nem biztos, hogy novemberben 

megtartható lesz. Évente egy alaklommal kötelező megtartani és a vészhelyzet miatt 

a tavalyi évben elmaradt.  

 

A képviselő-testület elfogadta Pap-Szabó Katalin jegyző javaslatát, a munkatervben 

közmeghallgatás időpontja átkerül augusztusra.  

 

Hegedüs Roland polgármester megkérdezte, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel.  

 

Hozzászólás hiányában javasolta a képviselőknek a döntési javaslat elfogadását.  

 

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  

33/2020. (VIII. 26.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

2021. évi II. féléves ülésprogramját a következők szerint határozza meg: 
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HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

MUNKAPROGRAMJA 

2021. II. félévére 

(tervezett) 

 

 

2021. augusztus 25.  

Beszámoló Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi első félévi gazdálkodásának 

alakulásáról  

Hivatali felelős:  

Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő  

Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi tevékenységéről  

Felelős: 

Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok  

Hivatali felelős: 

Zsögön Renáta köztisztviselő 

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság 

Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2020. 

évi tevékenységéről 

Felelős: 

Omiliák Csaba parancsnok 

Hivatali felelős: 

Zsögön Renáta köztisztviselő 

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság 

A rendőrség beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről 

Felelős: 

Paraizs Tamás őrsparancsnok 

Hivatali Felelős: 

Zsögön Renáta köztisztviselő 

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság  

Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről 

Hivatali felelős: 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

KÖZMEGHALLGATÁS  

 

2021. szeptember 29.  

A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása  



6 

 

Hivatali felelős: 

Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

A Gyomaendrődi Járási Hivatal aktuális tájékoztatója az elmúlt időszakról (2020-21) 

Felelős: 

dr. Pacsika György Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője 

Hivatali felelős: 

Zsögön Renáta köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság 

Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Hivatali felelős:  

Dr. Csordás Ádám aljegyző  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság 

 

2021. október 27.  

Általános iskolai körzethatárok véleményezése  

Hivatali felelős: 

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

Helyi közművelődési rendelet megalkotása  

Hivatali felelős: 

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

 

2021. november 24.  

Az önkormányzat 2021. 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   

2021. évi belső ellenőrzési terv  
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Hivatali felelős: 

Tóthné Gál Julianna köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról  

Hivatali felelős: 

Pardi László osztályvezető  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

 

2021. december 15.  

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciója 

Hivatali felelős: 

Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő  

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

Az önkormányzat 2021. 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   

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkaprogramja  

 Hivatali felelős: 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Tárgyaló bizottság: 

Ügyrendi Bizottság   

 

Határidő: azonnal  

 

4. Napirendi pont 

A Polgármester 2021.évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Hegedüs Roland polgármester elmondta, hogy személyes érintettségem miatt kéri 

a kizárását a döntéshozatali eljárásból.                   
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Felkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a 

határozathoz minősített többségű szavazat szükséges. 

 

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  

34/2021. (VI. 30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs 

Roland polgármestert kizárja A Polgármester 2021. évi szabadságolási 

ütemtervének elfogadása című napirendi pont döntéshozatali 

eljárásából. 

 

Határidő: azonnal 

 

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  

35/2021. (VI. 30.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs Roland 

polgármester 2021. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Hónap Tervezett napok (tól-ig) Napok  

Február 2021.02.01.-2021.02.01. 1 

Március 2021.03.11.-2021.03.12. 2 

Április 2021.04.06.-2021.04.06. 1 

Május 2021.05.17.-2021.05.20. 4 

Június 2021.06.04.-2021.06.04. 1 

Július 2021.07.12-2021.07.16. 5 

Július  2021.07.26.-2021.07.30 5 

Augusztus 2021.08.16.-2021.08.19. 4 

Szeptember 2021.09.20.-2021.09.24. 5 

November 2021.11.08.-2021.11.12 5 

December 2021.12.23.-2021.12.31 6 

Összesen:   39 

 

Határidő: azonnal   
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5.Napirendi pont 

Bejelentések  

 

Hegedüs Roland polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei évben az 

Aratónap július 24-én lesz. Ez az alkalom kiváló lenne Hunya Községért kitüntető cím 

adományozására. Kérte a képviselőket, hogy gondolkodjanak olyan személyen, akit 

javasolnának elismerésképpen a közösségért végzett munkájáért.  

 

A továbbiakban rövid képviselői egyeztetetés történt a „Hunya Községért” kitüntető 

cím adományozásával kapcsolatban.  

 

Kulik Edit Irén képviselő megkérdezte, hogy mi van Nagy Sándor ügyrendi bizottsági 

taggal, már nagyon régen nem volt ülésen.  

 

Hegedüs Roland polgármester válaszolva elmondta, hogy Nagy Sándor ügyrendi 

bizottsági tag életvitelszerűen nem él Hunyán. Szóban már jelezte a lemondását, de 

ez hivatalos formában még nem történt meg.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy amennyiben Nagy 

Sándor ügyrendi bizottsági tag hivatalosan írásban is lemond, ez esetben az 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása szükséges.   

 

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

bejelentése. Hozzászólás nem volt.  

 

Egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet és az ülést 

bezárta. 

 

 K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegedüs Roland 

polgármester 

 Pap-Szabó Katalin  

jegyző 

   

 

 

 

 Kulik Edit Irén 

hitelesítő 

 

 


