
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

5555 HUNYA, RÁKÓCZI ÚT 19. 

 

17/2022. 

 

     

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 
30-i soron következő üléséről a Községháza üléstermében. 

266 

 

 

 

Megjelent  

képviselők: Kiszely Imre polgármester, Pintér László alpolgármester, Brlázsné 
Parrag Katalin, Szurovecz László Imréné, Raczkó Tünde Mária ön-

kormányzati képviselő 

 

Keresztesné Jáksó Éva aljegyző   
 

Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint. 
 

Jegyzőkönyvvezető:  Zsögön Renáta  
 

Ülés időtartama: 13:55-14:35 

 

Kiszely Imre polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az aljegyző asz-

szonyt 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  

114/2022. (XI.30.) 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 napirendjé-
ről.   
 

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  

115/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 

1. A Napköziotthonos Konyha étkeztetési szolgáltatási díjra vonatkozó kérelme 

2. Hozzájárulás a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásához (1. forduló) 
3. Igazgatási szünet elrendelése a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati 

hivatalnál 
4. Ügyeleti ellátás biztosítása 2023. január 1. napjától 
5. Leader pályázat benyújtása 

6. Hunya Község Önkormányzatának 2023. évi ellenőrzési terve 

7. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 

módosítása 

8. Fogorvosi ellátás biztosítása 2023. január 01. napjától 
9. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hunyai diákjainak az 

iskolából történő hazautazása 

10. Bejelentések 

 

Határidő: azonnal  
 

 

1. Napirendi pont 

A Napköziotthonos Konyha étkeztetési szolgáltatási díjra vonatkozó kérelme 

Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 
 



 

268 

 

Kiszely Imre polgármester elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előter-

jesztést és elfogadásra javasolta. Kiegészítésként elmondta, jelen gazdasági helyzet-

ben a megemelkedett alapanyag és rezsiárak miatt szükségessé vált az étkezési térí-
tési díjak emelés. A felnőtt étkezetés 830,- Ft/adag, a gyermekétkeztetés 1 039,- 

Ft/adag áron határozták meg. Jövőre, amikor Gyomaendrődön is felülvizsgálják a térí-
tési díjakat, akkor itt is újra szükségessé válik a felülvizsgálat és azt követően minden 

évben felül kell vizsgálni. Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.  
 

Szurovecz László Imréné képviselő megkérdezte, hogy a számítások alapján nullás 
vagy ráfizetéses-e a konyha működtetése.  
 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta az előterjesztés tartartalma szerint az 

összeg a térítési díjak önköltsége, tehát nulla. Nem termel veszteséget a konyha.  

 

Szurovecz László Imréné képviselő megkérdezte Keresztesné Jáksó Éva aljegyzőtől, 
hogy a szociális étkezők térítési díjának összege hogyan került meghatározásra.  
 

Keresztesné Jáksó Éva aljegyző válaszolva elmondta a szociális étkezők térítési díjat 
fizetnek. A vendégétkezők a teljes önköltséget (nyersanyagnorma+ÁFA+rezsiköltség) 
fizetik. 

 

Szurovecz László Imréné képviselő megkérdezte a különbözetet ki fizeti.  
 

Keresztesné Jáksó Éva aljegyző válaszolva elmondta, a Térségi Szociális Gondozási 
Központ.  
 

Kiszely Imre polgármester elmondta, az önkormányzatnak a Térségi Szociális Gon-

dozási Központ kifizeti a szolgáltatási díjat, az idősek a térítési díjat fizetnek a Térségi 
Szociális Gondozási Központnak. 

 

Keresztesné Jáksó Éva aljegyző reagálva elmondta, minden évben, amikor az önkölt-
ség számítás alapján a nyersanyag normát és a térítési díjat meghatározzák, akkor 
fogja követni a szolgáltatási díj a növekvő árakat.  
 

Kiszely Imre polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testületet, 
hogy szavazzanak az 1. döntési javaslatról, melynek tárgy "Az étkeztetési szolgáltatási 
díjak meghatározása 2022. december 1. napjától". 
 

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  

116/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 



 

269 

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya Község 
Napköziotthonos Konyhájának Élelmezési Szabályzatában az étkeztetés szolgáltatási 
díjait 2022. december 1. napjával az 1. számú melléklet módosításával az alábbiak 
szerint határozza meg: 
  

 1. melléklet 
Hunya Község Napköziotthonos Konyhájának élelmezési nyersanyagnormái és a 

vendég-étkeztetések szolgáltatási díjai 
  

  Nyersanyag norma Térítési díj 
(nor-

ma+ÁFA) 

Vendégétkeztetések 
szolgáltatási díja 

(nor-

ma+ÁFA+rezsiköltség) 

  tíz-

órai 
ebé
d 

uzson-

na 

össze-

sen 

Óvoda 190 190 85 465 590 1039 

Felnőtt   300   300 381 830 

Szünidei gyer-

mekétkeztetés 

  277   277 352 - 

      

Határidő: azonnal  
 

Kiszely Imre polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testületet, 
hogy szavazzanak az 2. döntési javaslatról, melynek tárgy "Szolgáltatási szerződések 
módosítása". 
 

 

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  

117/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Kiszely Imre polgármestert a 2022. december 1. napjával megállapí-
tott szolgáltatási díjak mértékére tekintettel a szolgáltatást igénybe 
vevőkkel megkötött szerződések módosítására.   

 

Határidő: azonnal  
 

Kiszely Imre polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában javasolta a testületnek 
a rendelet megalkotását. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a rendelet megalkotá-
sához minősített többségű szavazat szükséges.  
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 5 fő. 
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A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 1.) önkor-

mányzati rendelete 

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rende-

letek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről1 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott fel-

hatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. §2 

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet. 

2. §3 

Hatályát veszti a Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának 
szolgáltatásairól szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet 
a)      5. §-a, 

b)      1. melléklete. 

3. §3 

 

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Kiszely Imre                                                Dr. Csordás Ádám  
 polgármester                                         jegyző 

 

E rendelet 2022. december 01. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre 
került.  
 

Hunya, 2022. december 01. 

 

                 Dr. Csordás Ádám  
                                    jegyző 

 

https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00#SZ92@BE1
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ13@BE1@PO8
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ13@BE1@PO8


 

271 

 

2. Napirendi pont 

Hozzájárulás a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásához (1. forduló) 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 

 

Kiszely Imre polgármester elmondta, az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyal-

ta és az első számú alternatívát támogatta, amely szerint marad a 66.550,- Ft összegű 
illetményalap, azzal a feltétellel, hogy a júniusi ülésen ezt felülvizsgálatra kerül. Mind-

három település képviselő-testülete egyhangúan ezt a döntési javaslatot támogatta.  
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  

118/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásához az illetményalap összegét 66.550 forint összegben 
javasolja megállapítani. 

 

Határidő: azonnal  
 

3. Napirendi pont 

Igazgatási szünet elrendelése a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati hivatalnál 
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 előter-

jesztést és elfogadásra javasolta. Egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testü-
letet, hogy szavazzanak az 1. döntési javaslatról, melynek tárgya az"Igazgatási szünet 
elrendelése". 
 

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  

119/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaend-

rődi Közös Önkormányzati Hivatal részére a különleges jogállású 
szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivata-

lánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva 2022. december 
22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendel el.  

 

Határidő: azonnal  
 

Kiszely Imre polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testületet, 
hogy szavazzanak az 2. döntési javaslatról, melynek tárgya „Hozzájárulás önkormány-

zati rendelet módosításához" 
 

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  

120/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Gyomaend-

rőd Város Képviselő-testülete rendeletet alkosson a Gyomaendrődi Közös Önkor-

mányzati Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének elrendeléséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint: 
 

a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének 
elrendeléséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § és 232/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljár-

va, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

1. § 

 

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének el-

rendeléséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi munkarendjében 

a) 2022. július 18. napjától augusztus 5. napjáig igazgatási szünetet rendel el. 
b) A Hivatal köztisztviselője számára Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából, júli-
us 1-e, munkaszüneti nap. 
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(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt munkaszüneti napon, továbbá az igazgatási 
szünet időtartama alatt az integrált ügyfélszolgálat július 18. - július 22., augusztus 1. 

- augusztus 5. napjain az ügyfélfogadás szünetel, azonban a feladatellátás folyama-

tosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.” 
2. § 

  

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Határidő: azonnal  
 

4. Napirendi pont 

Ügyeleti ellátás biztosítása 2023. január 1. napjától 
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 előter-

jesztést és elfogadásra javasolta. Az önkormányzat jelenleg 99 Ft/lakos/hó kiegészítő 
díj megfizetését vállalta a hatályos szerződés szerint. A szolgáltató a megnövekedett 
üzemanyag, rezsi és egyéb költségek miatt nem tudja vállalni az eddigi kiegészítő díj 
mellett a feladat-ellátást, így 155 Ft/lakos/hó összegért vállalja a továbbiakban az 
ügyelet ellátását. A Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. az ügyelet ellátását a 
szerződéstervezet szerint 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig biztosítja.  
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  

121/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal fogadja 
el a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. központi orvosi ügyelet feladat-
ellátására vonatkozó ajánlatát: 
- a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2023. január 1. napjától 2023. június 
30. napjáig biztosítja a központi ügyeleti ellátást Gyomaendrőd város közigazgatási 
területén; 
- Az ellátást Gyomaendrőd telephelyen egy orvos, egy ápoló és egy sofőr személyzet 
biztosítja, Mezőberény telephelyen egy mentőtiszt biztosítja az ellátást, Dévaványán 
pedig egy ápoló teljesít szolgálatot. Amennyiben a mezőberényi mentőtisztnek kell 

helyszínre vonulnia, úgy a gyomaendrődi ügyeleti helyről fogja a szállítását a sofőr 
biztosítani. 
- A központi ügyeleti ellátás kiegészítő díja: 155.-Ft/lakos/hó. 
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kiszely Imre 
polgármestert, hogy az ügyeleti feladat-ellátásához szükséges jognyilatkozatokat te-

gye meg.  

 

Határidő: azonnal  
 

 

5. Napirendi pont 

Leader pályázat benyújtása 

 

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 előter-

jesztést és elfogadásra javasolta. Kiegészítésként elmondta, a pályázat keretében el-

helyezésre kerül egy okospad a piactéren, valamit a születendő gyermekeknek egy 
őshonos fát ültetnek adott évben egy előre kitűzött napon, Hunyán a ligetben, to-

vábbá a felhívás alkalmas rendezvények megvalósítására, ezért egy falunapot és egy 
disznótoros rendezvény is megvalósulhat a pályázat keretében. Ez 95%-ban támoga-

tott pályázat és ehhez 421 053,- Ft önerőt kell biztosítani. A pályázat benyújtásának 
határideje a mai nap. A fejlesztési osztály a pályázat benyújtását előkészítette, a kép-

viselő-testületi döntés hiányzik, mely az ülést követően megküldésre kerül a fejleszté-
si osztály részére.  
 

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  

122/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a VP6-19-2.1-54-11-21 kódszámú Helyi fejlesztések támoga-

tása című pályázati felhívásra, együttműködésben Hunya Község Jö-
vőjéért Közalapítvánnyal, a településen megvalósuló rendezvények 
megvalósítására valamint okospad elhelyezésére a piactéren Hunya 
belterület 268 helyrajzi számon és őshonos fák telepítésére a ligetben 
a Hunya belterület 233/3 helyrajzi számon nyilvántartott területen. A 
pályázat megvalósításához szükséges 421 053,- Ft összegű önerőt 
Hunya Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 
1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének 20. sorában 
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meghatározott fejlesztési tartaléka (16.787 ezer Ft összegű 2021. évi 
szabad maradvány)  terhére. 

 

Határidő: azonnal  
 

 

6. Napirendi pont 

Hunya Község Önkormányzatának 2023. évi ellenőrzési terve 

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 előter-

jesztést 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  

123/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. ren-

delet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg: 

  

 Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása: 
Késztette: Szűcsné Horváth Margit 
   

2023. évi belső ellenőrzési terv 

   
Hunya Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések 

Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő 
időszak 

Azonosított 
kockázati ténye-

zők 

Ellenőrzés célja Várható 
időtartama 

Ellenőrzési 
kapacitás 
meghat. 

Ellenőrzés mód-

szere, típusa 

A költségvetésből 
cél jelleggel nyúj-

tott támogatások 
rendeltetés szerinti 
felhasználásának 
ellenőrzése 

Hunya Községi 
Önkormányzatánál 

2022.01.01- 

2022.12.31. 

Nem a pályázat-

ban megjelölt 
célra fordították 
a támogatást 

Az önkormányza-

ti támogatás felhasználá-
sa hatékonyan, gazdasá-
gosan és szabályszerűen 
történjen 

február 1 revizori 

nap 

Szabályszerűségi-
, rendszerellenőr-

zés (célellenőrzés) 

Szerződések papír 
és elektronikus 
alapú nyilvántartá-
sának, fellelhető-
ségének és közzé-
tételének az ellen-

őrzése 

2022.01.01- 

2022.12.31. 

A szerződések 
nyilvántartása 
hiányos vagy 
nincs, a szerző-
dések nincsenek 
meg az önkor-

mányzatnál 

A szerződések nyilván-

tartása, gyors fellelhető-
sége kulcsfontosságú a 
gazdaságos és hatékony 
munkavégzéshez, célja 
ennek fejlesztése 

május 2 revizori 

nap 

Szabályszerűségi-
, rendszerellenőr-

zés (célellenőrzés) 

Pénztárellenőrzés 2022.11.01- Az intézkedési Átfogó ellenőrzés a szeptember 1 revizori utóellenőrzés 
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utóellenőrzése 2023.06.30. tervben foglaltak 

részben vagy 
nem valósultak 
meg 

pénztárban bevételi és 
kiadási oldalon. 

  nap 

 

Határidő: azonnal  
 

 

7. Napirendi pont 

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 

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 előter-

jesztést és elfogadásra javasolta. Egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testü-
letet, hogy szavazzanak az 2. döntési javaslatról, melynek tárgya „A Társulási Megál-

lapodás módosításának elfogadása". 
 

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  

124/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2022. 
március 23-ai ülésén a Társulási Megállapodásnak az előterjesztés 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szö-
vegét. 

Felhatalmazza Kiszely Imre polgármester a szükséges jognyilatkoza-

tok megtételére. 
 

Határidő: azonnal  
 

Kiszely Imre polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában felkérte a testületet, 
hogy szavazzanak az 2. döntési javaslatról, melynek tárgya „A Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadása". 
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma 5 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hunya Község Képviselő-testülete  

125/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2022. ok-

tóber 26-ai ülésén a Társulási Megállapodásnak az előterjesztés mel-

lékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöve-

gét. 

Felhatalmazza Kiszely Imre polgármester a szükséges jognyilatkoza-

tok megtételére. 

 Határidő: azonnal  
 

 

8. Napirendi pont 

Fogorvosi ellátás biztosítása 2023. január 01. napjától 
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 előter-

jesztést 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  

126/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Fejes és 
Társa Bt., valamint Hunya Község Önkormányzata között 2009. január 
5-én létrejött megállapodás közös megegyezéssel 2022. december 
31. napjával történő megszüntetéséhez hozzájárul és felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás megszüntetéséhez szükséges jognyi-

latkozatok megtételére.  
 

Határidő: azonnal  
 

 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma 5 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Hunya Község Képviselő-testülete  

127/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Domsik 
Bálint Máté fogorvossal történő megállapodás megkötését 2023. ja-

nuár 01. napjától támogatja és felhatalmazza a polgármestert a meg-

állapodás megkötéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 

Határidő: azonnal  
 

9. Napirendi pont 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hunyai diákjainak az 

iskolából történő hazautazása 

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 előter-

jesztést 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  

128/2022. (XI.30.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 2023. január 1. 
napjától 2023. június 15. napjáig biztosítja a Szent Gellért Katolikus 

Általános Iskola és Gimnázium hunyai diákjainak hazautazását bizto-

sító külön buszjárat költségeinek 50 százalékát pénzeszköz-átadás út-

ján a szolgáltatóval szerződést kötő Szent Gellért Katolikus 

             Általános Iskola és Gimnázium részére. 
  

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete a kötelezett 
ség ellátásához szükséges forrást a 2023. évi költségvetési rendeleté- 

be beépíti. 
  

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete felhatalmazza 
Kiszely Imre polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételé-
re.  

 

Határidő: azonnal  
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10. Bejelentések 

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

Szurovecz László Imréné képviselő a temetővel kapcsolatosan megkérdezte, hogy a 
sírhelymegváltások, melyek a hatályos temető rendelet szerint 25 évre válthatóak, 
milyen szinten vannak nyilvántartva. A továbbiakban jelezte, hogy véleménye szerint 
az urnafalak bérlete is lejár.  
 

Zsögön Renáta köztisztviselő válaszolva elmondta, az önkormányzat temető nyilván-

tartása elavult és sok esetben pontatlan. A megváltással, valamint az újraváltással 
kapcsolatos adatokat egy kockás füzetben, két excel táblában, illetve egy kézzel raj-

zolt temetőtérképen tartják nyilván.  
 

Keresztesné Jáksó Éva aljegyző jelezte, hogy Gyomaendrődön van egy program, 
amiért fizetni kellett.  
 

Szurovecz László Imréné képviselő megkérdezte, hogy bejelentik-e a temetéseket, 
mert a rendelet szerint rátemetési díjat is kell fizetni urnás, illetve koporsós temetés 
esetében is.  
 

Zsögön Renáta köztisztviselő válaszolva elmondta, a temetéseket bejelentik, mivel a 
ravatalozó kulcsát az önkormányzat dolgozóitól tudják elkérni.  
 

Kulik Edit Irén bizottsági tag jelezte, hogy jó lenne egy program, ami jelzi vagy szűr-

hető, hogy mikor kinek jár le a sírhely megváltás ideje.  
 

Keresztesné Jáksó Éva aljegyző elmondta, Gyomaendrődön hosszú hónapokba telt 
mire a sírhelyek adatait felrögzítették az új programba a hivatal dolgozói.  
 

Kiszely Imre polgármester a tüzelőanyag támogatással kapcsolatosan elmondta, 
hogy nem volt annyi tűzifa az önkormányzatnál, amennyi kérelem érkezett, ezért vá-
sárolni kellett 35 mázsa tűzifát. A vásárolt mennyiséggel és a meglévő tűzifa mennyi-

séggel, a beérkezett 14 db kérelemre, 3,5 mázsa tűzifát tud biztosítani fűtési támoga-

tásként az önkormányzat.   
 

Szurovecz László Imréné képviselő jelezte, hogy nem olyan sok, de jó.  
 

Brlázsné Parrag Katalin reagálva jelezte, hogy ez csak támogatás.   
 

Kiszely Imre polgármester elmondta, mivel támogatás, ez nem az a mennyiség, ami-

re lehet az egész fűtési szezont alapozni.  
 

Szurovecz László Imréné képviselő megkérdezte, hogy a Liget mellett a száraz fákat 
lehetne-e ritkítani.  
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Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, a közfoglalkoztatás keretében a téli 
időszak alatt a szárazfák kitermelése megtörténik.  
 

Szurovecz László Imréné képviselő megkérdezte, a járda mellett lévő szilfákat ki le-

hetne-e termelni. 

  

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, hogy arról már volt szó, de azt en-

gedélyeztetni kell és utána pótolni is szükséges. Véleménye szerint azok nincsenek 
kiszáradva, nagyok és szépek, ezért nem érdemes kivágni. Ki lehet vágatni, de a költ-
ségvetésbe el kell rá különíteni forrást, mivel nincs elegendő munkaerő. Ez megfelelő 
szakértelmet igénylő feladat, a közfoglalkoztatás keretében nem megvalósítható. 
 

Kulik Edit Irén bizottsági tag megkérdezte, hogy lesz-e barnakőszén támogatás. 
 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, hogy nem lesz, mivel az idei évben 
az önkormányzat nem nyújtott be pályázatot. A karácsonyi csomagokkal kapcsolato-

san elmondta, hogy a beszerzésük folyamatban van, tehát lesz. Karácsonyi csomagot 
a 70 év felettiek kapnak, valamit a gyerekek. Az idei évben mikulás ünnepséget sze-

retnének szervezni a gyerekeknek. A csomagok tartalmát a hunyai szülök, és az ön-

kormányzat finanszírozza. A 0-14 éves korú gyerekek kapnak csomagot, összesen 62 
db csomag készül, mely csomagok az önkormányzat előtt kerülnek kiosztásra.  

 

Brlázsné Parrag Katalin képviselő megkérdezte, hogy mi van a folyamatban lévő 
játszótér illetve a temető pályázatokkal.  
 

Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, a játszótérnél a gumiszőnyeg leraká-
sa megtörtént, a drótkötélpálya beszerzése folyamatban van.  

 

Szurovecz László Imréné képviselő jelezte, hogy érkezett egy lakossági megkeresés, 
hogy a régi Ipari Szövetkezet épületet esetleg lehetne valamire hasznosítani. Megkér-

dezte ez ügyben a tulajdonossal lehetne-e egyeztetni. Elmondta, hogy munkahelyte-

remtés céljára is lehetne hasznosítani az épületet, esetlegesen lehetne üzemeltetni 
egy csomagolót is.  
 

Pintér László alpolgármester megkérdezte, hogy ki szeretné üzemeltetni a csomago-

lót.  
 

Szurovecz László Imréné képviselő válaszolva elmondta, hogy nem tudja, a lakosság 
részéről merült fel ez a kérdés.  
 

Pintér László alpolgármester reagálva elmondta, hogy az épület magántulajdon és 
ahhoz, hogy ez megvalósuljon az épületet meg kell vásárolni. Véleménye szerint a 
jelenlegi gazdasági helyzetben nem kivitelezhető ennek a megvalósítása.  
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Kulik Edit Irén bizottsági tag jelezte, hogy az épület nagyon tönkre van menve, de 
ettől függetlenül nem lenne kedvező a vásárlási ára.  
 

Kiszely Imre polgármester elmondta, a Takarékban Zrt. épülete sokkal jobb állapot-

ban van. Abban az épületben egy közösségi teret is ki lehet alakítani, de annak szin-

tén van egy fenntartási költsége.  
 

Pintér László alpolgármester jelezte, hogy arra a célra ott van a Művelődési Ház.  
 

Brlázsné Parrag Katalin képviselő jelezte, hogy téli időszakban jó lenne egy terem, 
ahol a fiatalok tudnának sporttevékenységet folytatni. A régi Ipari Szövetkezet épüle-

te ilyen tevékenységre alkalmas lenne, de fel kell újítani és amennyiben csak szolgál-

tatás történik, abból nincs bevétele az önkormányzatnak.  
 

Kiszely Imre polgármester reagálva elmondta, a jelenlegi gazdasági helyzetben nem 
célszerű ilyen jellegű beruházásokat megvalósítani. A szociális hozzájárulás a tavalyi 
évben 11 millió forint volt, az idei ében 21 millió forint lesz, mely összeg az önkor-

mányzat szabad maradványát terheli.  
 

Kulik Edit Irén bizottsági tag jelezte, nem lehet tudni, hogy mennyi iparűzési adót 
kell visszafizetni. 

 

Kiszely Imre polgármester elmondta, az idei évben a gazdasági helyzet nagyon meg-

terhelő volt minden gazdasági szereplőnek. A jövő évi költségvetés kiadásainak terve-

zése során célszerű a kiadásokat minimálisra csökkenteni, csak amit muszáj, az kell 
betervezni, és akkor talán túléli az önkormányzat a 2023-as évet.  
  

Szurovecz László Imréné képviselő megkérdezte, hogy milyen mértékű növekedés 
tapasztalható a közüzemi számlákra vonatkozóan.  
 

Kiszely Imre polgármester reagálva elmondta, hogy a számlákat nem lehet teljes 
mértékben követni. Egyik villanyszámla sem teljesen egyforma. Van olyan számla, ami 
hónapok óta ugyanannyi, valamint van olyan is, amely esetében emelkedés tapasztal-

ható. A villanyt és a gázt az önkormányzat december hónapban megkapja rezsicsök-

kentett áron. A 2023-az évre vonatkozóan a villanyra és gázra több település közös 
közbeszerzést indított, de ezen a közbeszerzésen Hunya nem vett részt.    Mivel a te-

lepülés nem vett részt a közös közbeszerzésben, így 2023-ban azoknak a települé-
seknek, akiknek nincs megajánlott ár gázra és villanyra, azoknak az MVM Zrt. köteles 
árajánlatot adni. Pardi László osztályvezető azt a tájékoztatást adta, hogy valószínű az 
árak hasonlóak lesznek, mintha a település is benne lett volna a közbeszerzésben.  
 

Kulik Edit Irén bizottsági tag megkérdezte, hogy a bankautomata áthelyezésének 
ügye hol tart.  
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Kiszely Imre polgármester válaszolva elmondta, az áthelyezés valószínű, hogy jövő 
év tavaszán megvalósulhat.  A továbbiakban megkérdezte, hogy mikor és hol legyen 
az idei évben a közmeghallgatás.  
 

Pintér László alpolgármester javasolta, hogy a decemberi közmeghallgatás legyen az 
önkormányzat épületében, az április legyen a Művelődési Házban. Célszerű lenne a 
jövőben októberben tartani az őszi közmeghallgatást, mert akkor elfogadható a hő-
mérséklet a Művelődési Házban is.  

 

Kiszely Imre polgármester jelezte, hogy az üléstermet előkészítik a közmeghallgatás-

ra. A továbbiakban megkérdezte, hogy mikor legyen.  
 

Szurovecz László Imréné képviselő javasolta, a képviselő-testületi ülés napján tartani 
a közmeghallgatást.  
 

Az elhangzott javaslat alapján a képviselők egyeztettek a közmeghallgatás időpontjá-
ról és helyszínéről.  
A képviselő- testület egyhangú döntése alapján a közmeghallgatást 2022. december 
14. napján 16:00 órakor tartja, a Községháza Üléstermébe.  
 

Kiszely Imre polgármester egyéb bejelentés, hozzászólás hiányában megköszönte a 
jelenlétet és az ülést bezárta.  
 

  

 

 

K. m. f. 
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