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Jegyzőkönyv 

Készült Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. augusztus 
29-i soron kívüli nyílt üléséről a Községháza üléstermében. 

Megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerint: 
 
Megjelent 
képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Pintér 

László önkormányzati képviselő,  
Tanácskozási  
joggal 
jelen van:      Dr. Uhrin Anna jegyző 

 
Meghívottak: Balogh Rita a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

ügyintézője, kirendeltség-vezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita 
 
Ülés időtartama: 16:00-16:30 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Dr. Uhrin 
Anna jegyzőt és a hivatal ügyintézőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes az 
4 fős testületből jelen van 3 fő. Várkonyi Zsigmondné képviselő igazoltan van távol. 
Elmondta, hogy a 13:30 órára tervezett ülés határozatképesség hiányában elmaradt, 
így sürgősséggel összehívta a képviselő-testületet, rendkívüli ülést tartanak.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Pintér László képviselőt kijelölni. Kérte a 
képviselő-testületet a javaslat elfogadására.   
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

82/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Pintér László képviselőt jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Felkérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak az 
ülés megtartásáról. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. 
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

83/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron kívüli 
ülés megtartásához hozzájárul. 
 
Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött 
meghívó szerinti sorrendben fogadják el. Megkérdezte, hogy van-e napirendre 
vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. 
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

84/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
1. Vagyonrendelet felülvizsgálata 
2. Információátadási szabályzat módosítása 
3. Beszámoló a 2018. évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről 
4. Konyhai feladat ellátása érdekében közalkalmazott foglalkoztatása 
5. Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület támogatási kérelme 
6. Hunya Község Önkormányzat haszonbérleti szerződéseinek 
meghosszabbítása 
7. Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány új felügyelő bizottsági elnök 
kijelölése 
8. KEHOP-1.2.1-18 konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírása 
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9. A Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének a 
12/2018. (V. 28.) TGy. határozata 
10. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatás 
11. Bejelentések 
 
Határidő: azonnal 

 
1. Napirendi pont 

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

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a rendeletet módosítani szükséges. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolta a rendelet megalkotását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többség 
szükséges. 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 

Hunya Község Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában 
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésben, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 
bekezdésben, a 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
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1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet tárgyi hatálya Hunya Község Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) tulajdonában lévő 
a) ingatlan és ingó vagyonra, 
b) immateriális javakra, 
c) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra, 
d) értékpapírokra, 
e) követelésekre, 
f) gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető társasági részesedésekre,ezek 
hasznosítására, elidegenítésére, megterhelésére, vagyonkezelésbe adására, gazdasági 
társaságba, non-profit gazdasági társaságba történő apportálására terjed ki. 
2. § A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati lakások és helyiségek bérletét 
és elidegenítését szabályozó önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére. 

2. Az Önkormányzati vagyon elemei 

3. §  (1) Az Önkormányzat vagyona: 
a) az 1. mellékletben meghatározott, forgalomképtelennek minősített vagyon, 
b) a 2. mellékletben meghatározott közfeladat ellátását szolgáló korlátozottan 
forgalomképesnek minősített vagyon, 
c) a 3. mellékletben meghatározott üzleti vagyon. 
(2) Hunya Község Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyont a vagyonelemi körében nem határoz meg. 

 3. Vagyongazdálkodási terv 

4. § (1) Az Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve tartalmazza 
a vagyon kezelésére, hasznosítására, fejlesztésre, gyarapítására vonatkozó 
célkitűzéseket és feladatokat, ezek végrehajtásának eszközeit, módjait, időbeli 
ütemezését. 
(2) A vagyongazdálkodási tervet 2 évenként felül kell vizsgálni. 

4. Tulajdonosi jogok gyakorlása 

5. § A Polgármester átruházott hatáskörben dönt 
a) az önkormányzati vagyontárgy 1 évet meg nem haladó időtartamú hasznosításáról 
nettó 500.000 Ft/év bérleti díj értékhatárig. 
b) Az önkormányzati követelések behajtása során részlefizetés engedélyezéséről 
legfeljebb 1 év időtartamig, 1 millió Ft értékhatárig. 
c) Mezőgazdasági termények, termékek és szaporulatok értékesítéséről, 
szerződésenként nettó 2 millió forint értékhatárig. 
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d) Előállított termékek használatba adásáról kötelező feladatot ellátó költségvetési 
szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, 500 ezer Ft egyedi 
értékhatárig. 
e) Az önkormányzati vagyont érintő közműszolgáltatók fejlesztéseinél a tulajdonosi 
nyilatkozat megtételéről. 
f) Jogosult az önkormányzati ingatlanra közérdekből külön jogszabályban 
feljogosított szervek javára szolgalmi jogot, vezeték jogot és használati jogot alapítani 
1 millió forint értékhatárig. 
g) Tulajdonosi hozzájárulást adni az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat 
érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez, amennyiben az elvégezni kívánt 
munkálatok nem építési engedély-kötelesek. 
h) Ingatlanra bejegyzett jelzálog, vagy elidegenítési és terhelési tilalom 
Önkormányzatot megillető jogainak a gyakorlása. 
i) Az önkormányzati követeléseket engedményezéssel, vagy tartozásátvállalással 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele 500.000,- Ft értékhatárig. 
j) Az Önkormányzat tényleges vagy várományos vagyonát érintő perbeli vagy peren 
kívüli egyezség megkötése, 1 millió Ft értékhatárig. 
k) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján hitelezői 
jognyilatkozatok megtétele 1 millió Ft értékhatárig. 
l) Az önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos hatósági eljárásban - 
amennyiben a rendelet szerint az ingatlan hasznosításáról a Képviselő-testület hoz 
döntést, ezen testület határozatában foglalt felhatalmazás alapján - tulajdonost 
megillető jogok gyakorolásáról. 
m) Ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételéről. 

5. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

6. § (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítésére, 
hasznosítására, vagyonkezelésére, haszonbérletbe adására, megterhelésére irányuló 
döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét meg kell határozni. 
(2) A vagyontárgy értéke megállapításának módjai 
a) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy jellemző tulajdonságaiban a hozzá 
legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára, 
b) ingatlanok értékesítése, vagy ingatlanok megterhelése esetében ingatlanforgalmi 
értékbecslő által meghatározott érték, hat hónapnál nem régebbi forgalmi 
értékbecslés alapján. 
(3) Ingatlanok értékesítése, megterhelése esetében forgalmi értékbecslésben 
meghatározott értéknél alacsonyabb nem lehet a vételár. 
7. § A vagyontárgy feletti rendelkezési jog gyakorlóját az adott vagyontárgy értékétől 
függően, illetve - ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik - a 
vagyonrész értéke alapján kell megállapítani. 
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8. § Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy a rendelet értékhatárra vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó. 

6. A vagyontárgy forgalomképességének változása átminősítéssel 

9. § Ha a vagyontárgy rendeltetési célja megváltozik és a törzsvagyoni minősítés 
fenntartása az adott vagyontárgy esetében a továbbiakban nem indokolt, a 
Képviselő-testület a vagyontárgy törzsvagyoni minősítését megváltoztathatja. 

7. Az önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása 

10. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése a (2) bekezdésben meghatározott 
esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat 
értékelési szempontja alapján történik, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat 
értékelési szempontja alapján történik. 
(2) Mellőzhető a versenyeztetés amennyiben 
a) az ingatlanvagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 2 millió Ft-ot, 
b) ingó vagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 1 millió Ft-ot, 
c) mezőgazdasági termények, termékek szaporulat együttes forgalmi értéke nem éri 
el a nettó 2 millió Ft-ot, 
d) a telek-kiegészítésként történő ingatlanértékesítés esetén, amennyiben a 
telekrészlet kizárólag egy önálló ingatlanhoz csatolható, a telekrész egyedi forgalmi 
értéke nem éri el a nettó 1 millió Ft-ot, és annak nagysága nem haladja meg az egész 
ingatlan területének 20%-át. 
11. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosítása a (2) bekezdésben meghatározott 
esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű 
ellenszolgáltatás, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja 
alapján történik. 
(2) Mellőzhető a versenyeztetés, amennyiben 
a) a vagyonelemek hasznosítása szerződésenként nettó 1 millió Ft/év bérleti díj 
értékhatárig, és a hasznosítás időtartama nem haladja meg az 1 évet, 
b) termőföldek haszonbérletbe adása esetén, a haszonbérleti jogviszony azonos 
feltételek melletti meghosszabbításánál, ha a módosítás időtartama nem haladja meg 
az 5 évet. 
c) kizárólagos vagy többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság 
részre ingatlan vagy ingó vagyon hasznosítása. 

8. Az önkormányzati vagyonkezelők jogállása 

12. § (1) Az önkormányzati vagyonkezelő a használatában lévő önkormányzati 
vagyonnal közfeladatai ellátásának sérelme nélkül a törvények és e rendelet korlátai 
között önállóan gazdálkodik. 
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(2) Az önkormányzati vagyonkezelőt illető használat joga a (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével ingyenes, az önkormányzat a használat ellenértékét nem követelheti, de az 
önkormányzati vagyonkezelő köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint a 
tulajdonost a vagyontárgy után terhelő pénzügyi kötelezettségeket. 
(3) Gazdasági Társaság, közhasznú társaság vagyonkezelésében lévő közmű utáni 
használati jogért díjat kell fizetni. 
(4) Önkormányzati vagyonkezelő a Képviselő-testület engedélyével alapíthat 
gazdasági társaságot, szerezhet gazdasági társaságban érdekeltséget, teljesíthet 
alapítványi hozzájárulást. 
13. § Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak: 
a) A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának 
szedésére, a birtokvédelemre. 
b) A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő 
bérbeadására, egyéb hasznosítására. 
c) A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályozott módon 
történő elidegenítésére. 
d) A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő- testület engedélye kell. 
e) A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak 
fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat 
normatív bevételeikből, hasznosításból és a felmerülő támogatásokból származó 
bevételek terhére ellátni. 
f) A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni. 
g) A polgármester és az Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: ügyrendi bizottság) a 
vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, 
külön is beszámoltathatják. 
14. § Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot visszterhes vagyonkezelői szerződéssel 
adja át a vagyon kezelőjének. 
15. § A vagyonkezelői jog ellenértékét a Képviselő-testület egyedi döntésével 
határozza meg. 
16. § A vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni 
a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a 
működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó, 
valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás 
alapján előírt, önkormányzatot terhelő más kötelezettséget. 

9. Vagyonkezelési jog megszerzésének és gyakorlásának feltételei 

17. § A vagyonkezelési jog akkor adható át, ha a vagyonkezelői jog jogosultja vállalja, 
hogy: 
a) a vagyonelemet közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó 
tevékenységhez használja, 
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b) a vagyonelem értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási 
munkák elvégzését, 
c) a vagyonkezelésbe vett vagyonelemhez kapcsolódó nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését, 
d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb 
biztosítékokat, 
e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését, 
f) viseli a vagyonelemhez kapcsolódó terheket és kötelezettségeket 

10. Vagyonkezelői jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok 

18. § A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, 
célszerűségét, a kötelezettségek teljesítését az ügyrendi bizottság ellenőrzi. 
19. § (1) Az ügyrendi bizottság jogosult: 
a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére 
belépni, 
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és 
okiratba betekintésre, 
(2) A vagyonkezelő jogosult: 
a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni, 
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni. 
(3) A vagyonkezelő köteles: 
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni, 
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, 
nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, 
c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről 
nyilatkozni, 
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, 
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az 
önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni. 
(4) Az ügyrendi bizottság az ellenőrzés megállapításairól készített összefoglaló 
jelentést köteles a soron következő Képviselő - testületi ülésre beterjeszteni. 

11. Önkormányzati vagyon ingyenes átengedése 

20. § Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület 
döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba. 
21. § (1) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni. 
(2) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban 
felmerülő tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie. 
(3) A használót az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan az alábbi 
főköltségek terhelik: 
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a) az általa használt helyiségek rendeltetésszerű használata, állagának megóvása, 
belső felújítása és karbantartása; 
b) a közös használatú helyiségek közüzemi díjainak megfizetése a használó és a 
használatba adó között létrejött - megállapodás alapján; 
c) A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról hozott döntésében az előző 
pontokban meghatározottakon felül további költségek viselését is előírhatja a 
használó részére. 

12. A versenyeztetési eljárás 

22. § A versenyeztetési eljárást az Önkormányzat versenyeztetési szabályzatban 
leírtak szerint kell lefolytatni. 

13. Záró rendelkezések 

23. § (1) Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelete. 

1. melléklet a 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez 

Hunya Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyoni elemei 

  
 A B C 
1 Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m2) 
2 1 Ady utca  5487 
3 36 Kinizsi utca 6308 
4 67 Deák utca 2334 
5 78 Bartók utca 2314 
6 97 Bartók utca 1362 
7 92 Kossuth utca 10536 
8 144 Széchenyi utca 5024 
9 166 Óvoda utca 4742 
10 188 Sallai utca 4709 
11 219 Sallai utca 862 
12 211 Dózsa utca 9298 
13 212 Liget utca 11026 
14 285 Vörösmarty utca 9318 
15 344 József Attila utca 9135 
16 437/13 Jókai utca 756 
17 398 Jókai utca 9238 
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18 437/7 Jókai utca 864 
19 286 Jókai utca 7523 
20 437/1 Jókai utca 1464 
21 258 Táncsics utca 2227 
22 314 Táncsics utca 2235 
23 399 Alkotmány utca 8249 
24 125 Napközi otthon 1644 
25 263 Polgármesteri Hivatal, Rákóczi 

utca 19. 
1737 

26 120/4 Általános Iskola, Kossuth utca 7. 1078 
27 268 Közpark (piactér) 2741 
28 050/10 Temető 7249 
29 059/2 Út 22393 
30 122/2 Közpark 414 

2. melléklet a 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez 

Hunya Község Önkormányzata korlátozottan forgalomképes vagyoni elemei 

  A B C D 
1 Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m2) Cím 
2 256/1 Anya és 

Gyermekvédelem 
1760 Rákóczi utca 31. 

3 132 Orvosi rendelő+ 
szolgálati lakás 

1743 Rákóczi utca 22. 

4 172 Óvoda+ szolgálati 
lakás 

1881 Óvoda utca 10. 

5 232/4 Sportpálya+ 
sportszertár 

27260 Liget utca 

3. melléklet a 10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez 

Hunya Község Önkormányzata forgalomképes vagyoni elemei 

 A B C D 
1 Helyrajzi 

szám 
Megnevezés Terület (m2) Cím 

2 417/4 Mázsaház 1240 Alkotmány u. 
3 228 Beépítetlen terület 7296 Sportpálya mögött 
4 229 Beépítetlen terület 4823 Sportpálya mögött 
5 230 Beépítetlen terület 4945 Sportpálya mögött 
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6 418/23 Közterület 2294 Jókai u. 
7 418/34 Beépítetlen terület 1533 Jókai u. 
8 418/36 Beépítetlen terület 1525 Jókai u. 
9 418/37 Beépítetlen terület 1532 Jókai u. 
10 418/38 Beépítetlen terület 1529 Jókai u. 
11 418/39 Beépítetlen terület 1524 Jókai u. 
12 418/42 Beépítetlen terület 1524 Jókai u. 
13 418/43 Beépítetlen terület 1521 Jókai u. 
14 418/44 Beépítetlen terület 1519 Jókai u. 
15 418/45 Beépítetlen terület 1522 Jókai u. 
16 418/46 Beépítetlen terület 1520 Jókai u. 
17 418/47 Beépítetlen terület 1518 Jókai u. 
18 418/48 Beépítetlen terület 1516 Jókai u. 
19 418/49 Beépítetlen terület 1517 Jókai u. 
20 213 Közpark 373 Liget u. végén 
21 238 Beépítetlen terület 1545 Vörösmarty u. 41. 
22 239 Beépítetlen terület 1548 Vörösmarty u. 39. 
23 242 Beépítetlen terület 1540 Vörösmarty u. 37. 
24 288 Beépítetlen terület 1496 József Attila u. 39. 
25 437/2 Beépítetlen terület 1318 Jókai utca 
26 437/3 Beépítetlen terület 1334 Jókai utca 
27 437/4 Beépítetlen terület 1334 Jókai utca 
28 437/5 Beépítetlen terület 1334 Jókai utca 
29 437/6 Beépítetlen terület 1334 Jókai utca 
30 437/8 Beépítetlen terület 1350 Jókai utca 
31 437/9 Beépítetlen terület 1350 Jókai utca 
32 437/10 Beépítetlen terület 1350 Jókai utca 
33 437/11 Beépítetlen terület 1350 Jókai utca 
34 437/12 Beépítetlen terület 1350 Jókai utca 
35 437/14 Beépítetlen terület 1262 Jókai utca 
36 437/15 Beépítetlen terület 1261 Jókai utca 
37 437/16 Beépítetlen terület 1262 Jókai utca 
38 437/17 Beépítetlen terület 1262 Jókai utca 
39 016/7 Külterületi szántó 63304 Külterület 
40 016/13 Külterületi szántó 27273 Külterület 
41 021/97 Külterületi szántó 7011 Külterület 
  

Határidő: azonnal 
                                                                

2. Napirendi pont 
Információátadási szabályzat módosítása 
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Gyomaendrődi Közös 
Önkormányzati Hivatal információátadási szabályzata elfogadásra került, de 
önkormányzatonként egyediesített példányt kell készíteni és elfogadni. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket.  

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
85/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja a 
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal információ átadási 
követelményeit a „Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
Információ Átadási Szabályzata Hunya Község Önkormányzatánál 
v1.1” című dokumentum szerint. 

 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirendi pont 

Beszámoló a 2018. évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a beszámoló az előterjesztés 
mellékletében olvasható. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy felmerült egy kérdés a bizottsági ülésen, 
hogy az önkormányzat mekkora összegű állami támogatást kap az út felújításra, 
karbantartásra. Az utakra a település adóerő képessége miatt az állam nem ad 
támogatást. 
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Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket.  
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

86/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
2018. évi költségvetésének 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
 

4. Napirendi pont 
Konyhai feladat ellátása érdekében közalkalmazott foglalkoztatása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a konyhán dolgozó szakács 
munkaköréről van szó, a közalkalmazott egészségi állapotából adódóan már nem 
tudja betölteni ezt a munkakört. A konyhán a folyamatos helyettesítéseket megbízási 
szerződéssel oldották meg. Ezt a helyzetet orvosolni kell. Van egy potenciális 
jelentkező szakács végzettséggel a munkakör betöltésére, aki szeptember 1. napjával 
munkába tudna állni, és ő töltené be a közalkalmazotti állást. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a feladat 
elvégzéséhez szükséges forrás hibásan szerepel az előterjesztésben. A helyes forrás 
megjelölése: 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelettel megalkotott 2018. évi 
költségvetés 5. mellékletének 84-85. sora.  
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket.  

.  
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
87/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hunya Község Önkormányzata által működtetett konyhán felmerülő 
feladatok ellátása érdekében 1 fő szakács végzettségű közalkalmazott 
felvételéhez. A munkavállaló 2018. évben esedékes bérköltségéhez 
pluszforrást nem jelöl ki, mivel a feladat elvégzéséhez szükséges 
forrást a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelettel megalkotott 2018. 
évi költségvetés 5. mellékletének 84-85. sor személyi juttatások 
terhére biztosítja. Felkéri továbbá Hegedüs Roland polgármestert a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 

 
5. Napirendi pont 

Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület támogatási kérelme 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Vidra Önkéntes Járási 
Mentőcsoport Egyesület igen komoly munkát végez a mentések, és egyéb 
programok lebonyolításával kapcsolatban. A támogatást a tevékenységi körükhöz 
kapcsolódóan a hatékonyabb munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök 
beszerzésére fordítanák. Ők is állnak rendelkezésre, ha szükség van rájuk, 
rendezvényeinken is részt vesznek. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a támogatáshoz 
szükséges forrás hibásan szerepel az előterjesztésben. A helyes forrás megjelölése: 
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. mellékletének 187. „Működési célú 
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre” megnevezésű sora.  
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket.  

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
88/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidra Önkéntes 
Járási Mentőcsoport Egyesület részére 75.000 Ft, azaz hetvenötezer Ft 
összegű támogatást nyújt életmentési és katasztrófavédelmi 
tevékenységhez szükséges tárgyi eszköz (műszaki mentéshez 
használható eszközök) beszerzésére, Hunya Község Önkormányzata 
2018. évi  költségvetésről szóló 3/2018. (II.19.) önkormányzati 
rendelete 5. mellékletének 187. „Működési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre” megnevezésű során betervezett összeg 
terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére és a támogatási szerződés 
megkötésére. 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Hunya Község Önkormányzata (5555 Hunya, Rákóczi út 19., 
adószám: 15346786-2-04, képviseli: Hegedüs Roland, polgármester), mint támogató 
(továbbiakban: Támogató), másrészről 
a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1., 
adószám: 18522127-1-04, képviseli: Ambruzs-Szabó József, elnök), mint támogatott 
(továbbiakban: Támogatott) az alábbi feltételek szerint: 
Előzmények: 
Hunya Község Önkormányzata a helyi civil egyesületek célszerinti, társadalmilag 
hasznos alaptevékenységének támogatása céljából a költségvetésében elkülönített 
alapot képez minden évben. A Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület 2018. 
évben támogatási kérelemmel fordult Hunya Község Önkormányzatához, hogy ez 
évben támogassa az egyesület fejlesztését. 
1. Hunya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.19.) 
önkormányzati rendelete 5. mellékletének 187. „Működési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre” megnevezésű során betervezett összegből, Hunya Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének …………/2018. (VIII.29.) Hunya Kt. határozatával 
75.000 Ft, azaz hetvenötezer forint támogatást nyújtott a Vidra Önkéntes Járási 
Mentőcsoport Egyesület részére, az életmentési és katasztrófavédelmi 
tevékenységhez szükséges tárgyi eszköz (műszaki mentéshez használható eszközök: 
kötéltechnikai eszközök, ácstáska stb.) beszerzésére. 
2. Támogató vállalja, hogy az 1. pontban megállapított pénzösszeget mindkét fél 
általi aláírást követően átutalja a Támogatott, Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 
53200015-11094872-00000000 számú számlájára. 
3. Támogatott vállalja, hogy a fenti összeget a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport 
Egyesület az életmentési és katasztrófavédelmi tevékenységhez szükséges tárgyi 
eszköz beszerzésének céljára használja fel 2018. december 31-ig. Felhasználási 
időszak: 2018. január 1. - 2018. december 31. 
4. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Támogatottnak a 
támogatási szerződésben megjelölt felhasználási időszak alatt, a támogatási cél 
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megvalósításával összefüggésben felmerült, igazoltan e célra fordított közvetlen 
kiadásai. A Támogatott nem számolhat el olyan költséget, amelyre az államháztartás 
valamely alrendszeréből származó más támogatás nyújt fedezetet. 
5. A Támogatott a támogatási szerződésben meghatározott támogatás teljes 
összegéről köteles 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 31-ig pénzügyi 
elszámolást és záró szakmai beszámolót benyújtani a Támogató részére. 
6. Az elszámolás számlaösszesítője a teljes támogatási összegre nézve tartalmazza a 
szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy számlahelyettesítő bizonylat 
számát, a teljesítés megnevezését, idejét és bruttó összegét. A Számlaösszesítőt úgy 
kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések egyértelműen 
azonosíthatóak legyenek. 
7. A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítőn túl – a 
pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben 
megegyező bizonylatok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb számviteli 
illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) is. A számlahelyettesítő bizonylatokon 
a teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult személy aláírásának is 
szerepelnie kell. 
8. A számlaösszesítőn szereplő számlákat záradékolni kell. A záradék szövege: 
,,…………….. forint a ………… iktató számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” 
9. Támogatott kijelenti, hogy lejárt esedékesség köztartozással nem rendelkezik, ezt a 
tényt a NAV köztartozás mentes adózói adatbázisban szereplésről szóló igazolással, 
vagy a NAV által kiadott 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolással 
támasztja alá. 
10. Támogatott kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, felszámolás, 
vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban. 
11. Támogatott vállalja, hogy az adataiban bekövetkezett változásokat 8 napon belül 
a Támogatóhoz bejelenti. 
12. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogató a támogatásra vonatkozó adatokat 
Hunya Község honlapján (www.hunya.hu) és a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatásról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és végrehajtási rendelete szerint a 
közpénzekből nyújtott támogatások portálon (koszpenzpalyazat.gov.hu) közzéteszi. 
13. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató az előírt feltételek nem teljesítése 
illetve szabálytalanság esetén a támogatás felfüggeszti a hiányzó dokumentum(ok) 
pótlásáig. 
14. Támogatott tudomásul veszi, hogy amíg elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, 
újabb támogatási összegek nem folyósíthatók. 
15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 
vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
16. A támogatott képviseletében aláíró személy kijelenti, hogy alapító okiratuk 
alapján, a jelen szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult a 
támogatott képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen szerződés megkötésére és 
aláírására. Aláíró képviselő kijelenti továbbá, hogy a testületi szervei részéről a jelen 

http://www.hunya.hu/
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szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik és harmadik 
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs mely a támogatott részéről 
megakadályozná, vagy korlátozná a jelen szerződés megkötését és az abban foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
17. A támogatott képviseletében aláíró személy kijelenti, hogy a kedvezményezett az 
egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerkezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 30. § (1) bekezdése alapján a 
jóváhagyásra jogosult törvényhozó szerve által elfogadott utolsó üzleti évről szóló 
számviteli beszámolóját letétbe helyezte. 
18. A szerződő felek a jelen szerződést átolvasták és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
Hunya, 2018. augusztus 
  

............................                                                   ............................ 
 Támogatott                                                         Támogató 

                                                     
P.H.                                                                                 P.H. 

  
Kelt:                                                                                  Kelt: 
Hunya, 2018. év ………hónap …….napján      Hunya, 2018. év ……… hónap ………. napján 

  
  

Jogilag ellenjegyzem: …………………………………… 
                                        Dr. Uhrin Anna 

  
Pénzügyileg ellenjegyzem: …………………………. 

                                         Balogh Rita 
   

Melléklet a pénzügyi elszámoláshoz 
  

NYILATKOZAT 
   

az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet (a továbbaikban Ávr ) 80. § (4) bekezdése szerinti ellenszolgáltatás 
költségeire vonatkozó kötelezettség teljesítéséről 
Alulírott ………………………………………………………………. (Támogatott képviselőjének neve), a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….(szervezet megnevezése) képviselője kijelentem, hogy a feltüntetett 
költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgátatás 
teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, ezenfelül az ellenszolgáltatás 
teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem. 
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Tudomásul veszem, hogy – a fenti jogszabályhelyre és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV törvény 53.§ (1) bekezdésére hivatkozva – egy nyilatkozattal 
kedvezményezett a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználására 
vonatkozó beszámolási kötelezettségének tesz eleget. 
Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában a beszámoló nem fogadható el, illetőleg 
ha ennek nem határidőben vagy megfelelő módom teszek eleget, elkötelezettségnek 
teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. 
  
Kelt:  
……………………………………………. 
Pénzügyi ellenjegyző aláírása 

  
Határidő: azonnal 
 

6. Napirendi pont 
Hunya Község Önkormányzat haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
lévő területek haszonbérleti szerződései 2018. október 31. napjával lejárnak. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolta a további egyeztetést a haszonbérleti szerződésekkel 
kapcsolatban, illetve a döntés elnapolását a szeptemberi képviselő-testületi ülésig. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket. Elmondta, hogy az Ügyrendi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, 
amely így hangzik. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hunya Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő földterületek haszonbérleti szerződéseivel kapcsolatos döntését a 
szeptemberi ülésen hozza meg. A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a 
további egyeztetések lefolytatására, bízza meg a polgármestert az egyeztetések 
eredményének képviselő-testület elé beterjesztésére. 
 

Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

89/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunya Község 
Önkormányzata tulajdonában lévő földterületek haszonbérleti 
szerződéseivel kapcsolatos döntését a szeptemberi ülésen hozza 
meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további 
egyeztetések lefolytatására, megbízza a polgármestert az 
egyeztetések eredményének képviselő-testület elé beterjesztésére. 
 
Határidő: 2018.09.26. 
Felelős: Hegedüs Roland  
 

7. Napirendi pont 
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány új felügyelő bizottsági elnök kijelölése 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy Elmondta, hogy Kovács Sándor 
lemondott az alapítvány felügyelőbizottsági elnök tisztségéről. A kuratórium elnöke, a 
felügyelő bizottság tagjának Sócóné Vaszkó Kitti Rékát javasolja 2018. szeptember 1. 
napjától 2021. április 26. napjáig. Az alapító okirat módosítását, a Gyulai 
Törvényszékre történő benyújtását és nyilvántartásba vételi eljárás során a jogi 
képviselet ellátását Dr. Varga Imre ügyvéd úr, bruttó 38.100 Ft összegért vállalja. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy a megválasztandó személy a 
felügyelőbizottságban milyen tisztséget tölt be? 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy önkormányzati a közalapítvány, az 
önkormányzat az alapító. Az alapító delegálja a felügyelőbizottsági tagokat. Kovács 
Sándor lemondott a tisztségéről, ezért hogy tovább tudjon működni az alapítvány 
felügyelőbizottsági tagot kell a képviselő-testületnek választania. A tagok maguk 
közül választják ki a felügyelőbizottság elnökét. Így törvényesen tud tovább működni 
az alapítvány. Az előterjesztésbe nem lett bele írva, de az összeget a költségvetésből 
a képviselő-testületnek kell biztosítania. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az 
okirat módosításához kapcsolódó költségek fedezetéül szükséges forrás hibásan 
szerepel az előterjesztésben. A helyes forrás megjelölése: Hunya Község 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletének 23. sora. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 
a Képviselő-testület az alapító okirat módosításához kapcsolódó költségek fedezetéül 
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletének 23. során megtervezett Dologi kiadás 
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előirányzatát jelölje ki, és hatalmazza fel a polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket.  

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
90/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 
szeptember 1. napjától 2021. április 26. napjáig Hunya Község 
Jövőjéért Közalapítvány felügyelő bizottság új tagjává választja: 
Sócóné Vaszkó Kitti Rékát - 5555 Hunya, Alkotmány út 14. A 
Képviselő-testület az alapító okirat módosításához kapcsolódó 
költségek fedezetéül Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. 
mellékletének 23. során megtervezett Dologi kiadás előirányzatát 
jelöli ki, felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
 

8. Napirendi pont 
KEHOP-1.2.1-18 konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy korábban tárgyaltak már róla, hogy 
Szarvassal és Csabacsűddel közösen pályázatot nyújtsanak be a Helyi klímastratégiák 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázatra. 
Döntöttek a pályázat benyújtásáról, mely semmilyen anyagi és egyéb 
kötelezettséggel nem jár. A községnek ebből előnye származhat, például 
szemléletformáló előadásokat tarthatnak a településen. Június 12. napján aláírták az 
együttműködési megállapodást, ami az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
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Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket.  

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
91/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. július 12. 
napi hatállyal jóváhagyja a "Klímastratégia kidolgozása és 
szemléletformáló klímakampány Szarvas, Csabacsűd és Hunya 
településeken" tárgyban megkötött konzorciumi együttműködési 
megállapodást. 
 
Határidő: azonnal 

 
9. Napirendi pont 

A Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Taggyűlésének a 12/2018. (V. 28.) TGy. határozata 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Délkelet Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás több 
település csatlakozási kérelmét elfogadta. Hunya község Önkormányzatának, mint tag 
önkormányzatnak a jóváhagyása szükséges a települések csatlakozásáról. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket.  

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
92/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  

 



246 
 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Délkelet Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 12/2018. (V. 28.) TGy. 
határozatával egyetért, a Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás Módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 

10. Napirendi pont 
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatás 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a korábbi években lágy lombos 
tűzifára pályáztak. Ezen a területen a Dalerd Kft. biztosította a tűzifát a 
településeknek, az idei évben nem tudja biztosítani szociális célú tüzelőanyagot, se 
lágy se keménylombos tűzifa formájában. Ahonnan lágy lombos tűzifát lehetne 
biztosítani, az a távolság miatt nem érné meg a szállítási költség miatt. Az idei évben 
szénvásárlásra kellene benyújtani a pályázatot. Egy céggel egyeztetett a barnakőszén 
szállításával kapcsolatban, ami a korábbi években ingyenes volt, de az idei évtől ez 
valamennyi költséggel jár. Az pályázati igényt nagyobb mennyiségre adják be, az 
elnyert mennyiség az elmúlt években kevesebb lett.  
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a pályázat 
önerejéhez a forrás hibásan szerepel az előterjesztésben. A helyes forrás megjelölése: 
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletének 23. sora. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a 
döntésüket.  

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
93/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
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1. pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatások 
tárgyában 250 q barnakőszén igénylése céljából, melynek összege 
625.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 793.750 Ft. 
2. az 1. pontban megjelölt pályázat önerejére bruttó 158.750 Ft 
összeget biztosít Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. 
mellékletének 23. során megtervezett Dologi kiadás terhére, 
3. vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatásban 
részesítettektől ellenszolgáltatást nem kér, 
4. megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról és a 
nyilatkozatok kiadásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
 

11. Napirendi pont 
Bejelentések 
Szóbeli előterjesztés 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy szeretne beszámolni a 
szabadságának az alakulásáról. Eddig igénybe vett 2018. február 2-5-ig 2 napot, 2018. 
április 16-18-ig 3 napot , 2018. május 7-7-ig 1 napot, 2018. június 13-22-ig 8napot, 
2018. július 3-4-ig 2napot, 2018. július 9-13-ig 5 napot, 2018. augusztus 8-9-ig 2 
napot, 2018. augusztus 16-16-ig 1 napot, 2018. augusztus 22-23-ig 2napot összesen 
26 nap szabadságot. Személyes érintettsége miatt kérte a kizárását a 
döntéshozatalból 

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
94/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedüs 
Roland polgármestert kizárja a polgármester szabadságának 
alakulásáról szóló beszámoló döntéshozatalából. 
 
Határidő: azonnal 

  

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e kérdés, javaslat. 
Hozzászólás nem volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.  

 
Szavazás előtt megállapította, hogy a jelenlévő testületi tagok száma: 3 fő. 
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A képviselő-testület egyhangú, 2 igen szavazattal (Hegedüs Roland polgármester 
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 

 
Hunya Község Képviselő-testülete  

95/2018. (VIII. 29.) Hunya Kt. határozata  
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi Hegedüs Roland polgármester beszámolóját a szabadságának 
alakulásáról, amely alapján: 2018. február 2-5-ig 2 napot, 2018. április 
16-18-ig 3 napot, 2018. május 7-7-ig 1 napot. 2018. június 13-22-ig 8 
napot, 2018. július 3-4-ig 2 napot, 2018. július 9-13-ig 5 napot, 2018. 
augusztus 8-9-ig 2 napot, 2018. augusztus 16-16-ig 1 napot, 2018. 
augusztus 22-23-ig 2 napot, összesen 26 napot volt szabadságon. 
 
Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy felmerült a mezőgazdasági kertnek 
a haszonbérbe adása, nem a teljes kertnek, hanem egy nagyobb részének. A Start 
mezőgazdasági program lejártával nem tudjuk a területet művelni, legalábbis 
konyhakert voltában nem, a lecsökkent létszám miatt. Van egy része a területnek 
1500 m2, amire szűkíteni kellene a mezőgazdasági program lebonyolítását. Van egy 
potenciális jelentkező a terület bérlésére, aki fóliasátras termelést folytat.  
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Megkérdezte, hogy mekkora a kert területe? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy az egy egybefüggő terület, ami 
megközelítőleg 2,2 ha. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy akkor meg kell osztani a területet, meg kell 
vizsgálni a legkisebb telekterület, amit a helyi építési szabályzat meghatároz. A terület 
nagyságából adódóan meg kell versenyeztetni a bérbeadást. Megkérdezte, hogy ez 
belterületi részen van e?  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy igen. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy akkor ez nem tartozik a földtörvény hatálya 
alá. Kell egy becslést készíteni, hogy a bérleti díj mi alapján kerül meghatározásra. Egy 
hirdetési időszakra számítani kell, utána lehet bérbe adni. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy még egy lehetőséget meg kell 
vizsgálni, hogy esetleg gabonával lehetne bevetni a területet. Nagy gondot jelent 
most a talaj gyom fertőzöttsége. Meg kell érdeklődni, hogy van e lehetőség 
kukoricával bevetni és azt értékesíteni. 
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Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy úgy tudja öntözhető a terület, és vannak 
fúrt kutak a területen. Megkérdezte, hogyha bérbe veszik a bérlő arra igényt tart? Hol 
vannak azok elhelyezve? Az egybe művelés szempontjából akadályozó lehet. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a kert közepén. 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy az nem előny, ha kukoricát, búzát 
szeretnének vetni. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy több lehetőség van amit mérlegelni 
kell.  A mezőgazdasági programban a talajművelésre is megkaphatják a támogatást.  
A kiadás oldal tulajdonképpen minimalizálva lenne. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy kis traktorral is művelhető lenne. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy szolgáltatásként talajművelést rendelhet az 
önkormányzat.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy utána kell járni, hogy a megtermelt 
gabonát szabadon értékesítheti-e az önkormányzat. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy van Gyomaendrődnek saját 
társasága van az értékesítés miatt? 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy igen. Abból a célból jött létre, hogy a 
földhasználati jogot nem jegyezték vissza az önkormányzatnak, és a területalapú 
támogatást úgy lehetett igényelni. A mezőgazdasági munkálatokat, amelyekhez nem 
áll rendelkezésre gép, azt szolgáltatásként vásárolják meg.  
 
A költségek elszámolásánál is figyelnek, egy rész közfoglalkoztatásból 
visszaigényelhető, illetve van egy rész, ami saját költség, az nem elszámolható 
közfoglalkoztatásban. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy régebben beszéltek már a saját 
hasznosításról. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy művelt terület nagyságától is függ, hogy 
megéri e társaságot alapítani. 
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Elmondta, hogy az önkormányzat hatósági szerződést köt a Kormányhivatallal, egy 
meghatározott időre a közfoglalkoztatási programra.  
 
Az idő lejárta után kiveheti a területet a programelemből, ezután már nincs 
kötelezettség a területre a közfoglalkoztatás miatt. Ha értékesíteni szeretné az 
önkormányzat, értékbecslést kell végeztetni, és utána tudja eladni az önkormányzat. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy kiadások mérséklése tekintetében 
ha van rá lehetőség úgy lenne gazdaságos, hogy lenne egy kisebb terület konyhakert 
céljából, és lenne haszon növény , gabona is termelve a területen. Ugyanúgy a 
talajművelést, növényvédelmet meg lehetne oldani a programon belül. A megtermelt 
gabonát kérdés, hogy szabadon értékesíthetik e. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy a közfoglalkoztatáson belül értékesített 
termény, termék értékét vissza kell forgatni a közfoglalkoztatásba. Haszonszerző, 
üzleti tevékenységet nem folytathatnak. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy vissza lehet azt forgatni a 
közfoglalkoztatásba. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy hosszabb távon lenne olyan 
mértékű bevétel, amiből lehetne gépeket, gépekhez eszközöket vásárolni. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy egy két munkaeszköz vásárlása esetén 
az önkormányzat maga tudná elvégezni a munkákat. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy mindenképp egyeztetni fog ebben 
az ügyben.  
 
Van lehetőség, bérbe adják, művelik és gabonát vagy citromfüvet ültetnek bele, de 
annak is van kézimunka igénye, azt is gyom mentesíteni kell. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy nagyobb területen termesztett 
citromfű gyommentesítése, hogyan történik vegyszeresen, vagy kézzel? 
 
Pintér László (képviselő) Elmondta, hogy a citromfű az gyógynövény, azt nem 
szabad permetezni. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy van még idő ezen gondolkodni, a 
mezőgazdasági program február végén fejeződik be.  
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Az biztos, hogy azzal a területtel valamit tervezni kell. Nagy mélységben gyommaggal 
fertőzött, ebben a formában nem lehet fenntartani. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van e valakinek bejelentése, 
kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem volt. Megköszönte a jelenlétet és az ülést 
bezárta. 
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