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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 
26-i soron következő nyílt üléséről, a Községháza üléstermében. 
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Megjelent  
képviselők: Hegedüs Roland polgármester, Kiszely Imre alpolgármester, Vár-

konyi Zsigmondné önkormányzati képviselő, 
 

Dr. Uhrin Anna jegyző 
 
Meghívottak: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László, 

Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők Kocsisné Takács 
Gabriella pénzügyi ügyintéző és Balogh Rita kirendeltség vezető 
valamennyi napirendhez 
 
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője 
valamennyi napirendhez 

 
Megjelentek a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint 
 
Jegyzőkönyv 
vezető: Buza Anita 
 
Ülés időtartama: 08:00-08:30  
 
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. Pintér László képviselő igazoltan van távol.  
Jegyzőkönyvvezető: Buza Anita   
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Kiszely Imre alpolgármestert 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: 
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Hunya Község Képviselő-testülete  
96/2018. (IX. 26.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelöli ki. 
 
Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött 
meghívó szerinti sorrendben fogadják el. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vo-
natkozó 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  

97/2018. (IX. 26.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napi-
rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
11/2017. (IX.28.) rendeletet módosítása 
3. Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizá-
ciójának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017/2018-
as nevelési évben végzett tevékenységéről készített beszámoló elfo-
gadása 
5. Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának módosí-
tása 
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlako-
zás 
7. Színfolt Mazsorett Táncegyesület támogatási kérelme 
8. Bejelentések 
 
Határidő: azonnal 
 

1. Napirendi pont 
A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a TOP-os pályázat, azon belül a 
konyhás pályázat miatt kellett átcsoportosítani, módosítást eszközölni a költségve-
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tésben. Azt az összeget, amit a VP-s pályázaton megspóroltak, azt kellett átcsoporto-
sítani a konyhához a pluszként felmerülő költségekre. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy a kivitelezők tartják a szeptember 
30. napját? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy egyeztettek és hétvégén is dolgoz-
nak, szeptember 30. napja az vasárnapi nap. Holnap lesz még egy bejárás a műszaki 
ellenőrrel és a projectmenedzserrel.  
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy szeptember 30. napján bekerül a 
berendezés is? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy igen. Be kell üzemelni a páraelszí-
vót, azzal volt egy kis gond. 280-as fal van azon a részen és behoztak egy 290-es pá-
raernyőt. Azt visszavitték. Hétvégén minden üzemképes lesz. A konyha jövő hét köze-
pénél hamarabb nem indul, fel kell készülni a főzésre, az új eszközök működését ki 
kell próbálni. Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzá-
szólás 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: 

11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 

Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormány-
zat működési kiadásainak előirányzata 127.119 ezer forint. 
(2) Az Ör. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) dologi kiadás 66.077 ezer forint,” 
(3) Az Ör. 4. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„f) működési célú tartalék 1.191 ezer forint ” 
 
2. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
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„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 89.224 ezer forint. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: 
a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,  
b) felújítási kiadás 79.224 ezer forint.” 
 
3. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
4. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
5. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
6. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
7. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
8. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt 
követő napon hatályát veszti. 

1. melléklet a 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

2018. évi  mérleg 

adatok ezer forintban 

 
A B C 

 
Megnevezés 2018. terv 2018.II.mód.ei. 

1 Intézményi működési bevétel 17 050 17 050 
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 63 458 63 458 
3 Működési célú átvett pénzeszköz  315 315 
4 Közhatalmi bevételek 28 100 28 100 
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 4 385 4 566 
6 Működési bevétel összesen 113 308 113 489 
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés  0 0 
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 8 362 16 457 
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 75 670 86 561 
13 Finanszírozási bevétel összesen 84 032 103 018 
14 Tárgyévi bevételek összesen 197 340 216 507 
15 Személyi juttatás 40 852 42 994 
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 7 063 
17 Dologi kiadás 64 362 66 077 
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 711 6 723 
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290 
20 Elvonások és befizetések 0 0 
21 Működési célú tartalék 0 1 191 
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 781 
23 Működési kiadás összesen 121 670 127 119 
24 Felújítás 65 670 79 224 
25 Beruházás 10 000 10 000 
26 Felhalmozási kiadás összesen 75 670 89 224 
27 Finanszírozási kiadások 0 164 
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28 Tárgyévi kiadás összesen 197 340 216 507 

2. melléklet a 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

Bevételi források  2018. évben 

adatok ezer forintban 
  A B C 
  Megnevezés 2018. terv 2018.II.mód.ei. 
1 Saját bevétel 17 050 17 050 
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 63 458 63 458 
3 Működési célú átvett pénzeszköz  315 315 
4 Közhatalmi bevételek 28 100 28 100 
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 4 385 4 566 
6 Működési bevétel összesen 113 308 113 489 
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés  0 0 
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 

9 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartá-
son kívülről 0 0 

10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 
11 Költségvetési bevételek 113 308 113 489 
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 8 362 16 457 
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 75 670 86 561 
14 Tárgyévi bevételek összesen 197 340 216 507 

3. melléklet a 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

2018. évi bevételek részletezése 

adatok ezer forintban 
  A B C 
  Megnevezés 2018. terv 2018.II.mód.ei. 
1 Készletértékesítés ellenértéke 250 250 
2 Szolgáltatások ellenértéke 1200 1200 
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1800 1800 
4 Tulajdonosi bevételek,  kapott osztalék 3500 3500 
5 Étkeztetés 7500 7500 
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2700 2700 
7 Kamatbevételek, egyéb működési bevételek 100 100 
8 Saját bevétel összesen: 17 050 17 050 
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 

10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239 
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192 
12 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 
13 Közutak fenntartásának támogatása 2011 2011 
14 Beszámítás összege -9 577 -9 577 

15 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlaní-
tása 0 0 
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16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500 
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 79 79 
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 
19 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0 
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 800 1 800 

22 
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támo-
gatások 0 181 

23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 41 41 
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 4 385 4 566 
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 63 458 63 458 
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről  67 843 68 024 
28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 315 315 
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 315 315 
32 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 
33 Iparűzési adó 20000 20000 
34 Építményadó 0 0 
35 Magánszemélyek kommunális adója 4500 4500 
36 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100 
37 Gépjármű adó 3500 3500 
38 Különféle bírságok 0 0 
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0 
41 Közhatalmi bevételek összesen 28 100 28 100 
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése  0 0 
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek  értékesítése  0 0 
44 Pénzügyi befektetések bevételei  0 0 
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0 
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0 
47 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 
49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 0 

50 
Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson 
kívülről 0 0 

51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  államháztartáson kívülről 0 0 
53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 

56 
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össze-
sen 0 0 

57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 
58 Költségvetési bevételek összesen 113 308 113 489 
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4. melléklet a 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

2018. évi kiadások 

adatok ezer forintban 
  A B C 
  Megnevezés 2018. terv 2018.II.mód.ei. 
1 Személyi juttatás 40 852 42 994 
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 7 063 
3 Dologi kiadás 64 362 66 077 
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 711 6 723 
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290 
6 Elvonások és befizetések 0 0 
7 Működési célú tartalék 0 1 191 
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 781 
9 Működési kiadás összesen 121 670 127 119 
10 Felújítás 65 670 79 224 
11 Beruházás 10 000 10 000 
12 Felhalmozási kiadás összesen 75 670 89 224 
13 Finanszírozási kiadások 0 164 
14 Tárgyévi kiadás összesen 197 340 216 507 

5. melléklet a 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban  

adatok ezer forintban 
  A B C D 

  
Kormányzati 

funkció Megnevezés 2018. terv 2018.II.mód.ei. 
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása     
2   Személyi juttatás 0 0 
3   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
4   Dologi kiadás 1500 1500 

5   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 0 0 

6   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
7   Működési célú tartalék 0 0 
8   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
9   Működési kiadás összesen 1 500 1 500 
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás     
11   Személyi juttatás 0 0 
12   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
13   Dologi kiadás 200 200 
14   Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 20 20 
15   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
16   Elvonások és befizetések 0 0 
17   Működési célú tartalék 0 0 
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18   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
19   Működési kiadás összesen 220 220 
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása     
21   Személyi juttatás 0 0 
22   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
23   Dologi kiadás 3 000 3 000 
24   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
25   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
26   Működési célú tartalék 0 0 
27   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
28   Működési kiadás összesen 3 000 3 000 
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)     
30   Személyi juttatás 1170 1170 
31   Munkaadókat terhelő járulék 249 249 
32   Dologi kiadás 157 157 
33   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
34   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
35   Működési célú tartalék 0 0 
36   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
37   Működési kiadás összesen 1 576 1 576 

38 011130 
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékeny-
ség     

39   Személyi juttatás 7 034 7 034 
40   Munkaadókat terhelő járulék 1 161 1 161 
41   Dologi kiadás 0 0 
42   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
43   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
44   Működési célú tartalék 0 0 
45   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
46   Működési kiadás összesen 8 195 8 195 
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek     
48   Személyi juttatás 0 0 
49   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
50   Dologi kiadás 0 0 
51   Működési célú támogatásértékű kiadás 425 425 
52   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
53   Működési célú tartalék 0 0 
54   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
55   Működési kiadás összesen 425 425 
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram     
57   Személyi juttatás 14 615 16 757 
58   Munkaadókat terhelő járulék 1 973 2 181 
59   Dologi kiadás 2 300 2 300 
60   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
61   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
62   Működési célú tartalék 0 0 
63   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
64   Működési kiadás összesen 18 888 21 238 
65 064010 Közvilágítás     
66   Személyi juttatás 0 0 
67   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
68   Dologi kiadás 2 300 2 300 
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69   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
70   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
71   Működési célú tartalék 0 0 
72   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
73   Működési kiadás összesen 2 300 2 300 
74 066020 Községgazdálkodás     
75   Személyi juttatás 5330 5330 
76   Munkaadókat terhelő járulék 1251 1251 
77   Dologi kiadás 27562 27562 

78   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 5475 5475 

79   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
80   Működési célú tartalék 0 1191 
81   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
82   Működési kiadás összesen 39 618 40 809 
83 107051 Szociális étkeztetés     
84   Személyi juttatás 4 880 4 880 
85   Munkaadókat terhelő járulék 1 031 1 031 
86   Dologi kiadás 7 200 8 268 
87   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
88   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
89   Működési célú tartalék 0 0 
90   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
91   Működési kiadás összesen 13 111 14 179 
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás     
93   Személyi juttatás 0 0 
94   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
95   Dologi kiadás 500 1147 
96   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
97   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
98   Működési célú tartalék 0 0 
99   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 

100   Működési kiadás összesen 500 1 147 
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai     
102   Személyi juttatás 0 0 
103   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
104   Dologi kiadás 100 100 
105   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
106   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
107   Működési célú tartalék 0 0 
108   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
109   Működési kiadás összesen 100 100 

110 092120 
Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelé-
si,oktatási működés feladatai     

111   Személyi juttatás 0 0 
112   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
113   Dologi kiadás 3 600 3 600 
114   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
115   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
116   Működési célú tartalék 0 0 
117   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
118   Működési kiadás összesen 3 600 3 600 
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119 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások     
120   Személyi juttatás 0 0 
121   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
122   Dologi kiadás 0 0 
123   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
124   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
125   Működési célú tartalék 0 0 
126   Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 2 180 
127   Működési kiadás összesen 2 000 2 180 
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása     
129   Személyi juttatás 0 0 
130   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
131   Dologi kiadás 0 0 
132   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
133   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
134   Működési célú tartalék 0 0 
135   Ellátottak pénzbeli juttatása 400 400 
136   Működési kiadás összesen 400 400 
137 047410 Ár- és belvízvédelem     
138   Személyi juttatás 0 0 
139   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
140   Dologi kiadás 250 250 
141   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
142   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
143   Működési célú tartalék 0 0 
144   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
145   Működési kiadás összesen 250 250 
146 072111 Háziorvosi alapellátás     
147   Személyi juttatás 2 926 2 926 
148   Munkaadókat terhelő járulék 554 554 
149   Dologi kiadás 6 737 6 737 
150   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
151   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
152   Működési célú tartalék 0 0 
153   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
154   Működési kiadás összesen 10 217 10 217 
155 072311 Fogorvosi alapellátás     
156   Személyi juttatás 0 0 
157   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
158   Dologi kiadás 1 500 1 500 
159   Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 
160   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
161   Működési célú tartalék 0 0 
162   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
163   Működési kiadás összesen 1 500 1 500 
164 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás     
165   Személyi juttatás 0 0 
166   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
167   Dologi kiadás 400 400 

168   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 400 400 

169   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
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170   Működési célú tartalék 0 0 
171   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
172   Működési kiadás összesen 800 800 
173 102031 Idősek nappali ellátása     
174   Személyi juttatás 0 0 
175   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
176   Dologi kiadás 800 800 

177   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 0 0 

178   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
179   Működési célú tartalék 0 0 
180   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
181   Működési kiadás összesen 800 800 
182 084031 Civil szervezetek működési támogatása     
183   Személyi juttatás 0 0 
184   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
185   Dologi kiadás 0 0 

186   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 0 0 

187   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290 
188   Működési célú tartalék 0 0 
189   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
190   Működési kiadás összesen 290 290 
191 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás     
192   Személyi juttatás 4 897 4 897 
193   Munkaadókat terhelő járulék 636 636 
194   Dologi kiadás 356 356 

195   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 0 0 

196   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
197   Működési célú tartalék 0 0 
198   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
199   Működési kiadás összesen 5 889 5 889 
200 082044 Könyvtári szolgáltatások     
201   Személyi juttatás 0 0 
202   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
203   Dologi kiadás 200 200 

204   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 0 0 

205   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
206   Működési célú tartalék 0 0 
207   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
208   Működési kiadás összesen 200 200 

209 082092 
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek 
gondozása     

210   Személyi juttatás 0 0 
211   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
212   Dologi kiadás 5 000 5 000 

213   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 0 0 

214   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
215   Működési célú tartalék 0 0 
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216   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
217   Működési kiadás összesen 5 000 5 000 
218 013320 Köztemető fenntartása és működtetése     
219   Személyi juttatás 0 0 
220   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
221   Dologi kiadás 200 200 

222   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 0 0 

223   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
224   Működési célú tartalék 0 0 
225   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
226   Működési kiadás összesen 200 200 
227 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése     
228   Személyi juttatás 0 0 
229   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
230   Dologi kiadás 500 500 

231   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 0 0 

232   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
233   Működési célú tartalék 0 0 
234   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
235   Működési kiadás összesen 500 500 
236 104043 Család és Gyermekjóléti Központ     
237   Személyi juttatás 0 0 
238   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
239   Dologi kiadás 0 0 

240   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 47 47 

241   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
242   Működési célú tartalék 0 0 
243   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
244   Működési kiadás összesen 47 47 
245 104042 Család és Gyermekjóléti Szolgálat     
246   Személyi juttatás 0 0 
247   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
248   Dologi kiadás 0 0 

249   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 274 274 

250   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
251   Működési célú tartalék 0 0 
252   Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 
253   Működési kiadás összesen 274 274 
254 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások     
255   Személyi juttatás 0 0 
256   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
257   Dologi kiadás 0 0 

258   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 70 70 

259   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
260   Működési célú tartalék 0 0 
261   Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200 
262   Működési kiadás összesen 270 270 
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263 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel     
264   Személyi juttatás 0 0 
265   Munkaadókat terhelő járulék 0 0 
266   Dologi kiadás 0 0 
267   Működési célú  kiadás államháztartáson belülre 0 12 
268   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 
269   Működési célú tartalék 0 0 
270   Ellátottak pénzbeli juttatása 200 0 
271   Működési kiadás összesen 200 12 
272   Személyi juttatás 40 852 42 994 
273   Munkaadókat terhelő járulék 6 855 7 063 
274   Dologi kiadás 64 362 66 077 

275   
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson be-
lülre 6 711 6 723 

276   Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290 
277   Elvonások és befizetések 0 0 
278   Működési célú tartalék 0 1 191 
279   Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 781 
280   Működési kiadás összesen 121 670 127 119 
281   Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 
282   Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 

 
 
 

6. melléklet a 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

2018. évi fejlesztési kiadások  

adatok ezer forintban 
  A B C 
  Megnevezés 2018. évi terv 2018. II. mód.ei. 
1 Általános beruházási kiadások 10 000 10 000 
2 TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás 14 750 18 060 
3 TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás 20 206 20 206 
4 TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás  14 892 14 571 
5 TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása  15 822 15 496 
6 VP pályázat útfelújítás 0 10 891 
7 Fejlesztési kiadás összesen 75 670 89 224 

 
Határidő: azonnal 
 

2. Napirendi pont 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2017. 
(IX.28.) rendeletet módosítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  
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Hegedüs Roland (polgármester) Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó 
kérdés, javaslat. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy szeretné pontosítani az előterjesztést. A 
Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Zrt. kérte, hogy a Szarvasi KOMÉP Városgazdálko-
dási Nonprofit Kft., illetve a Regionális Hulladékkezelő Kft. kerüljön ki a mellékletből, 
velük nem állnak szerződéses jogviszonyban. Ezzel a módosítással kérte a végeleges 
döntést meghozni.  
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy említve lett korábbi ülésen már, 
hogy a Dareh Bázis Zrt. kiírt egy közbeszerzést a közszolgáltató pályáztatására, amit 
nem a Gyomaközszolg Kft. nyert meg, hanem a Global Refuse Nonprofit Kft. Megerő-
sítésre került, hogy átveszik a személyi, gép és eszköz állományt. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy a TAPPE Kft. veszi át. A tájékoztatásokat 
megkapták a munkavállalók, hogy ők lesznek a foglalkoztatók. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy a TAPPE Kft. milyen viszonyban áll 
a Global Refuse Nonprofit Kft. -vel? 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy a TAPPE Kft. tulajdonosa a Global Refuse 
Nonprofit Kft. –nek. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy a Gyomaközszolg jár ugyanúgy a 
hulladékért? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy nem. Az emberek és eszközök ma-
radnak, csak más lesz a foglalkoztató. A szükséges egyeztetéseket még le kell folytat-
ni a hulladékelszállítás időpontjával kapcsolatban. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy ugyanúgy viszik el a szelektív hul-
ladékot, ahogyan eddig, hogy egy autóba ürítik az összes konténert? 
 
Kocsisné Takács Gabriella (pénzügyi ügyintéző) Elmondta, hogy onnan kezelik to-
vább, szétválogatják. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy van egy válogató, ahol ezeket az 
anyagokat szétválogatják. 
 
Kocsisné Takács Gabriella (pénzügyi ügyintéző) Elmondta, hogy a négy félét szétvá-
logatják, ami sokkal könnyebb mintha sokféle anyagot kellene szétválogatni. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy az összetört üvegek, hogyan válo-
gatják szét? 
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Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy azzal vannak problémák. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy gazdasági oldalról érthető, hogy így 
szállítják el, és ott válogatják szét. 
 
Kocsisné Takács Gabriella (pénzügyi ügyintéző) Elmondta, hogy mindenképpen szét 
kellene válogatni, mert van, aki nem jó konténerbe dobja bele az anyagot, személye-
sen látott papírhulladékba sörös dobozt. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy az is jó, hogy veszik a fáradtságot és 
elviszik a hulladékot a konténerekbe. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy már azt sem kell, mert a szelektív 
hulladékgyűjtő autó is házhoz megy. 
 
Kocsisné Takács Gabriella (pénzügyi ügyintéző) Elmondta, hogy személy szerint a 
naptárba jegyzi a szelektív hulladékelszállítási időpontokat. Fontosnak tartja a szelek-
tív hulladékgyűjtést. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a lehetőség meg van adva, hogy a 
házhoz járó autót választja valaki, vagy ha megfeledkezik róla elviheti a konténerek-
hez is. 
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: 
 

12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
11/2017. (IX. 28.)  önkormányzati rendeletet módosításáról 

Hunya Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védel-
mének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjá-
ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Önkormányzat, a kör-
nyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekez-
désben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal 



 

 
267. oldal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a követ-
kezőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szó-
ló 11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Hör.) 15. § (1) bekez-
dés c) pontja. 
2. § A Hör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
3. § A Hör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
4. § Ez a rendelet 2018. október 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

1. melléklet a 12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

Közszolgáltató 

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendsze-
res teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai 
1.1. A szolgáltató megnevezése: Teljes név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Non-
profit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Rövid név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 
1.2. Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz. 
1.3. KÜJ azonosító: 103 474 704 
1.4. KTJ-azonosító: 102 421 153 
1.5. Statisztikai számjel: 25448717-3811-573-04. 
1.6. Adószám: 25448717-2-04, 
1.7. Cégjegyzékszám: 04-10-001626 
1.8. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017 
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendsze-
res teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó 
adatai: 
2.1. Alvállalkozó megnevezése: Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság 
2.2. Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 2. 
2.3. KÜJ azonosító: 103604769 
2.5. Statisztikai számjel: 26107145 
2.6. Adószám: 26107145-2-04 
2.7. Cégjegyzékszám: 04 09 014229 
2.9. Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 50% 
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2. melléklet a 12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

Hulladékgyűjtő helyek 

1. Hulladékudvar  
1.1. név:  DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 
hrsz.  
1.2. adószám: 25448717-2-04, 
1.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626 
1.4. KÜJ: 103 474 704 
1.5. KTJ: 102 421 153 
1.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.  
1.7. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017 
2. Hulladékudvar  
2.1. név: DAREH Bázis Zrt. Dévaványa Hulladékudvar  
2.2. adószám: 25448717-2-04  
2.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626  
2.4. KÜJ: 103 474 704 
2.5. KTJ: 102 587 448  
2.6. Cím: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19.  
2.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/026196-011/2016  
 

Határidő: azonnal 
 

3. Napirendi pont 
Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának fel-
újítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy a Bíráló Bizottság felállt, megkezd-
ték a beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítését, tárgyalták és elfogadták az 
ajánlattételi felhívást, ami az anyagban is megtalálható. Fognak érkezni az árajánlatok, 
remélhetőleg a meglévő kereteken belül. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Elmondta, hogy nem tudja hova kötni a Kondor-Szolg 
Kft.-t. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy konkrétan ő sem tudja, de talán a 
Kondor-Szolg. alvállalkozója a Hunút Kft. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy beérkeztek az árajánlatok? 
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Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy az ajánlattételi felhívásban vannak benne 
azok a munkák, amelyeket el szeretné végeztetni a képviselő-testület, abban van 
benne a műszaki tartalom, itt kérdés, hogy mekkora keretösszeg áll rendelkezésre a 
munkának az elvégzéséhez. A KBT előírja, hogy legalább öt ajánlattevőt meg kell hív-
ni. A közbeszerzési szakértő megnézi, hogy a cégek alkalmasak-e arra, hogy a munkát 
el tudják végezni. Kimegy az ajánlattételi felhívás, amire van egy határidő, amíg aján-
latokat lehet tenni. Ezután a beérkező ajánlatokat bírálják. Lehetséges, hogy mind az 
öt cégtől nem érkezik ajánlat, de legalább kettőnek kell beérkezni. Ha egy érkezne be, 
akkor eredménytelenné kell nyilvánítani az eljárást. A Bíráló Bizottság összeül és vé-
leményezi a beérkezett ajánlatokat. Mivel a kivitelezés csak jövőre kezdődik, ezért 
nincs szükség rendkívüli ülésre, valószínűsítette, hogy a következő képviselő-testületi 
ülésen lesz beterjesztve a döntési javaslat. Előre nem tudható, hogy lesz-e érvényte-
len ajánlat, vagy kell e hiánypótlásra felhívni a cégeket. Ha októberben tud dönteni a 
képviselő-testület, akkor öt nap a szerződéskötési moratórium, ami azt jelenti, hogy 
november elején vagy közepén már lehet szerződést kötni. A piaci szereplők egy ára-
zatlan költségvetésre tesznek ajánlatot, és ha az ajánlatuk magasabb, mint a keretösz-
szeg, abban az esetben az a döntés fog kerülni a testület elé, hogy biztosítja-e a 
többletköltséget a testület. Ha biztosítja, akkor lehet eredményt hirdetni októberben, 
ha nem biztosítja, akkor újra el kell indítani a közbeszerzési eljárást. Akkor módosított 
feltételekkel kell újra elküldeni az ajánlattételi felhívást. A kivitelezés tavasszal vagy 
nyár elején kezdődik majd el, és év végéig kell majd befejezni a munkát. 
 
Kiszely Imre (alpolgármester) Megkérdezte, hogy Kondoroson kik készítették az 
utat? 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy úgy tudja ott a Kondor-Szolg. Kft. 
Abban bíznak, hogy nem kell önerőt biztosítani. Amennyiben kellene, meg kell fon-
tolni, hogy biztosítják-e vagy sem. Amennyiben nagy önköltségre lenne szükség, ak-
kor újra kell indítani az eljárást, és módosítani a feltételeken. Egyelőre azt várják, hogy 
az ajánlattevők milyen ajánlatokat adnak. 
 
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az ajánlattételi felhívással kapcsola-
tos döntésüket. Felhívta a figyelmet, hogy döntés meghozatalához név szerinti szava-
zás szükséges. 

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

Szavazás: Kiszely Imre igennel szavazott, Várkonyi Zsigmondné igennel szavazott, 
Hegedüs Roland igennel szavazott. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
98/2018. (IX. 26.) Hunya Kt. határozata  
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mezőgazda-
sági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az aján-
lattételre felhívott gazdasági szereplőkkel kapcsolatos döntésüket. Felhívta a figyel-
met, hogy döntés meghozatalához név szerinti szavazás szükséges. 

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

Szavazás: Kiszely Imre igennel szavazott, Várkonyi Zsigmondné igennel szavazott, 
Hegedüs Roland igennel szavazott. 

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

Hunya Község Képviselő-testülete  
99/2018. (IX. 26.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mezőgazda-
sági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján a követ-
kező gazdasági szereplőket hívja fel ajánlattételre: 
1. Kondor-Szolg Kft. (5553 Kondoros, Munkácsy utca 2.) adószám: 
22929156-2-04, 
2. Centering Alfa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, 
Arany jános u. 56.2.4) adószám: 14203938-2-09 
3. Békés-Vill Kft. (5630 Békés, Dózsa György utca 3. adó-
szám:12739545-2-04, 
4. Bereczki és Társa Bt. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.) adószám: 
0875099-2-04, 
5. Forgút Bt. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 10-12.) 
adószám: 28935960-2-04, 
 
Határidő: azonnal 

 
4. Napirendi pont 

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017/2018-as nevelési év-
ben végzett tevékenységéről készített beszámoló elfogadása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy közvetlenül nem érintettek ebben, 
de a társulás miatt el kell fogadni a beszámolót. 
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg a döntésüket.  
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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  
100/2018. (IX. 26.) Hunya Kt. határozata  

 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gyo-
maendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017/2018-as ne-
velési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
 

5. Napirendi pont 
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy Kovács Sándor volt képviselő az 
alapítvány felügyelőbizottsági elnök tisztségéről is lemondott. Új tagot kellett kijelölni 
a bizottságba, így az alapító okiratot szükséges módosítani. 
Megkérdezte, hogy van-e napirendre vonatkozó kérdés, javaslat. Hozzászólás nem 
volt. Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az alapító okirat módosításával kap-
csolatos 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  

101/2018. (IX. 26.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunya 
Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az 
alábbiak szerint: 

 
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Az alapító a közalapítvány alapító okiratát a felügyelő bizottsági tagok változása miatt 
az alábbiak szerint módosítja. 

1. Az alapító okirat 5 § 2. pontja a felügyelő bizottsági tagok kijelölésére vonat-
kozó időtartam, valamint a tagváltozás miatt az alábbiak szerint változik: 
 

2. A felügyelő bizottság tagjait az alapító 2021. április 26. napjáig jelöli ki, a tagok is-
mételten is kijelölhetők. 
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Felügyelő Bizottság tagok: 
Sócóné Vaszkó Kitti Réka (5555 Hunya, Alkotmány út 14.) 
 
Az alapító okirat módosítás az alapító 2018. szeptember 26. napján Hunya Község 
Képviselő-testülete 101/2018. (IX. 26.) Hunya Kt. határozata alapján készült, az alapító 
okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 
 
Hunya, 2018. szeptember 26. 
 
   ____________________________ 
Hunya Község Önkormányzata 

    alapító 
Képviseli: Hegedűs Roland 
          polgármester 

 
 
Határidő: azonnal 
 

Hegedüs Roland (polgármester) Megkérte a képviselőket, hogy hozzák meg az egy-
séges alapító okirattal kapcsolatos 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  

102/2018. (IX. 26.) Hunya Kt. határozata  
 

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunya 
Község Jövőjéért Közalapítvány egységes alapító okiratát az alábbiak 
szerint: 

  
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 
  

1. § 
A Közalapítvány elnevezése és székhelye 

  
1. A Közalapítvány neve: Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 
  
2. A Közalapítvány székhelye: Hunya, Rákóczi út 19. sz. 
  
3. Az alapítvány jogi jellege: nem közhasznú közalapítvány. 
  
4. A közalapítvány alapítója: Hunya Község Önkormányzata 
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2. § 
A Közalapítvány célja 

  
1. A település infrastruktúra fejlesztése 
- úthálózat belterületi földútjai portalanításának, műutak építésének biztosítása 
- közműhálózat bővítése szennyvíz elvezetés, - tisztítás létesítményei megépítése 
  
2. Települési infrastruktúra rekonstrukcióinak biztosítása 
  
3. Állampolgárok, a lakosság szélesebb körét érintő szociális, egészségügyi, oktatási, 
sport és környezetvédelmi célú létesítmények terveztetése, építésének finanszírozása. 
  
4. A szociális célú létesítmények közül elsősorban az időskorúak napközi otthonos 
ellátását szolgáló épületegyüttes kialakításának biztosítása. 
  

3.§ 
A közalapítvány vagyona 

  
1. A közalapítvány induló vagyona 354.624.-Ft azaz Háromszázötvennégyezer - hat-
százhuszonnégy forint  
  
2. A közalapítványhoz való csatlakozás lehetősége: 
A közalapítványhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. 
Közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. 
  
3. A közalapítvány gazdálkodása: 
3.1. A vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt. 
A vagyon felhasználásának mind közvetve, mint közvetlenül a közalapítvány céljainak 
megvalósulását kell szolgálnia. 
3.2. A közalapítványi vagyon kezelő szerve a kuratórium. A vagyon a közalapítványi 
célok elérése, működési költségeinek fedezése, illetve a vagyon növelését célzó pá-
lyázatok készítésére használható fel. 
   

Hunya Község Önkormányzata 
Alapító 

Képviseli: Hegedűs Roland 
polgármester 

  
Közalapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. 
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult. 
A közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesít-
het alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. 
A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem azt 
a meghatározott cél megvalósítására köteles fordítani. 



 

 
274. oldal 

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
A közalapítvány a gazdálkodása során köteles a Ptk. és az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. 
évi LXV. törvény szabályait betartani. 
3.3. A kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételi ismeretében szükség 
szerint dönt a Közalapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasz-
nálható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról 
  

4. § 
A Közalapítvány kezelő szervezete, képviselete 

  
1. A Közalapítvány vagyonának kezelője és ügyvezető szerve az 5 tagú kuratórium. 
2. Az 5 tagú kuratóriumot valamint annak elnökét és titkárát Hunya Község Önkor-
mányzata bízza meg öt évre, a tagok ismételten megbízhatók. Az elnök és a titkár a 
kuratórium tagjai közül kerül ki. 
A Kuratórium elnöke:             Balogh Rita (5555 Hunya, Óvoda utca 15.) 
                        titkár:              Hanyecz Adrienn (5555 Hunya, Kinizsi utca 37.) 
                        tagok:             Buza Anita (5555 Hunya, József Attila utca 19.) 
                                               Bella Andrea (5555 Hunya, Kossuth utca 30.) 
                                               Soczó Béla (5555 Hunya, József Attila utca 25. ) 
  
A kuratórium tagjai a tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de a közalapítvány érde-
kében kifejtett tevékenységük kapcsán felmerült költségeik megtérítésére igényt tart-
hatnak. 
  
A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevé-
kenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Ha a kuratórium tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségvi-
selőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
A kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit va-
lamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítélet-
ben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztség-
viselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
  
  

Hunya Község Önkormányzata 
Alapító 

Képviseli: Hegedűs Roland 
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polgármester 
  

A kuratórium tagja az ügyvezetési tevékenysége során a közalapítványnak okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a 
közalapítvánnyal szemben. Ha a kuratórium tagja e jogviszonyával összefüggésben 
harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a kuratórium tagja a közala-
pítvánnyal egyetemlegesen felel. 
  
A kuratóriumi tagság megszűnhet: 
a) visszahívással; 
b) lemondással; 
c) a kuratóriumi tag halálával; 
d) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 
e) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezté-
vel. 
A kuratórium tagjait az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése 
esetén az alapító hívhatja vissza. 
A kuratóriumi tag tisztségéről bármikor, indokolás nélkül, írásban lemondhat. Az írás-
beli lemondást az alapítóknak kell benyújtani, illetve megküldeni. 
  
3. A Közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli, és titkárával együtt jogosult a 
bankszámla feletti rendelkezésre. 
  
4. A kuratórium feladata: 
-    Alapítványi vagyon cél szerinti felhasználása 
-    Az infrastruktúrát fenntartó, üzemeltető szervekkel való együttműködés fejlesztése 
-    Az alapítvány gazdálkodásának irányítása, az alapítványi vagyon felhasználásának, 
hasznosításának meghatározása, felhasználás ellenőrzése 
-    Ügyrendjének elfogadása, és abban annak meghatározása, hogy ha a Közalapít-
vány alkalmazottakat foglalkoztat, hogyan gyakorolhatja a munkáltatói jogokat, mi-
lyen létszám- és bérkeretet biztosít. 
  
5. A kuratórium titkára operatív – ügyintéző – koordináló feladatokat lát el. 
  
6. A kuratórium határozatképes, ha 3 fő jelen van. A kuratórium határozatait a tagok 
szavazatainak egyszerű többségével hozza, nyílt szavazással. A kuratórium szükség 
szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A kuratórium ülését az elnök hívja össze 
írásban, a napirendek megjelölésével, akadályoztatása esetén a titkár. A kuratórium 
ülésére az írásos meghívót úgy kell a tagoknak megküldeni, hogy legalább öt nappal 
az ülést megelőzően megkapják. A kuratórium üléséről írásos jegyzőkönyv készül. A 
jegyzőkönyv elkészítéséről a kuratórium titkára gondoskodik. A jegyzőkönyv tartal-
mazza az ülés időpontját, helyét, a jelenlévő tagok felsorolását, a napirendi pontokat, 
az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó hozzászólások lényegét, a meghozott dön-
tést, annak számát, a döntéshez kapcsolódó szavazati arányt, továbbá a döntés vég-
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rehajtásáért felelős megjelölését. A kuratórium irataiba, könyveibe, azok megjelölésé-
vel a kuratórium elnökének vagy titkárának a jelenlétében a Közalapítvány székhelyén 
munkanapon bárki betekinthet, arról feljegyzést készíthet. A kuratórium működésé-
nek egyéb eljárási kérdéseit az ügyrend határozza meg. Az ügyrend elfogadásához, 
valamint módosításához a kuratóriumi tagok teljes jelenléte szükséges, és a kuratóri-
umi tagok legalább 4/5-nek támogatni kell az elfogadást vagy módosítást. A kurató-
rium ülései nyilvánosak. 
  

Hunya Község Önkormányzata 
Alapító 

Képviseli: Hegedűs Roland 
polgármester 

  
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátar-
tozója (Ptk. 8:1. § 1. pontjában felsoroltak) a határozat alapján kötelezettség, vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 
terhére másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 
vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolat-
ban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
  
Nem minősül előnynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
  

5. § 
Felügyelő bizottság 

  
1. A Közalapítvány kezelő szervezetének ellenőrzésére az alapító 3 tagú felügyelő bi-
zottságot hoz létre. 
  
2. A felügyelő bizottság tagjait az alapító 2021. április 26. napjáig jelöli ki, a 
tagok ismételten is kijelölhetők. 
Felügyelő Bizottság tagok:     
Sócóné Vaszkó Kitti Réka (5555 Hunya, Alkotmány út 14.) 
Hanyecz Tünde (5555 Hunya, Alkotmány utca 24.) 
Hunya Béláné sz. Juhász Andrea Éva (5555 Hunya, Kodály utca 6.) 
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A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő-
bizottság tagja, akivel szemben a kuratóriumi tagokra vonatkozó kizáró ok áll fenn, 
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a kuratórium tagja. 
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek 
részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatóak. 
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a kuratóriumi tagság megszűnésére vo-
natkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó 
nyilatkozatát a kuratórium elnökéhez intézi. 
  
3. A felügyelő bizottság a Közalapítvány működéséről készült éves jelentésre támasz-
kodva vizsgálja a Közalapítvány működését. 
A kuratórium elé terjesztett, a Közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos jelentése-
ket, előterjesztéseket a felügyelő bizottságnak véleményezésére meg kell küldeni. 
Célvizsgálatot akkor folytat, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. 
Vizsgálatainál külső szakértőt igénybe vehet. 
  
4. A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülése-
in. 
  

Hunya Község Önkormányzata 
Alapító 

Képviseli: Hegedűs Roland 
polgármester 

  
5. A felügyelő bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer 
beszámol az alapítónak. 
  
6. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az alapító hagyja jóvá. A 
felügyelő bizottság ülései nyilvánosak, döntéseit egyszerű szótöbbséggel nyílt szava-
zással hozza. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tag 
jelen van. 
A felügyelő bizottság a működése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szer-
vezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a köz-
hasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kez-
deményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
-      a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése 
vagy következményeinek elhárítása, illetve annak enyhítése a kuratórium döntését 
teszi szükségessé; 
-      a kuratórium elnökének, titkárának felelősségét megalapozó tény merül fel. 



 

 
278. oldal 

-      Az intézkedésre jogosult kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak 
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedést nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
  

6.§. 
Záró rendelkezések 

  
1. A Közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik az infrastrukturális be-
ruházást végző, azt üzemeltető, már működő vagy a jövőben létrejövő állami, önkor-
mányzati, társadalmi szervezetekkel. 
A Közalapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
pártoknak támogatást nem ad. 
  
2. A Közalapítvány működéséről, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatairól, éves beszámolójának a polgármesteri hivatalban lévő hirdetőkre való kifüg-
gesztés útján, továbbá annak egy megyei lapban való megjelentetésével, a kuratóri-
um a nyilvánosságot évente legalább egy alkalommal köteles tájékoztatni. 
  
3. A Közalapítvány kuratóriuma az alapítónak, minden év április 31-ig köteles beszá-
molni az előző év gazdálkodásáról. A Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb 
adatait a 2. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra kell hozni. 
  
4. A Közalapítvány – a Ptk.-ban meghatározott okok miatt történő – megszűnése ese-
tén a közalapítványi vagyon – de legfeljebb az alapító által az alapítványnak juttatott 
vagyon –a hunyai önkormányzatra száll vissza, amely köteles azt a megszűnt közala-
pítvány céljához hasonló célra fordítani és erről köteles a nyilvánosságot a 2. pont 
szerint tájékoztatni. 
  
  

Hunya Község Önkormányzata 
Alapító 

Képviseli: Hegedűs Roland 
polgármester 

  
  
5. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. hatályos 
rendelkezései, a közalapítványok működésére és gazdálkodására vonatkozó minden-
kori hatályos jogszabályok az irányadók. 
  
6. [4] 
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Hunya, 2018. szeptember 26. 
  
  

Hunya Község Önkormányzata 
Alapító 

Képviseli: Hegedűs Roland 
polgármester 

 
  
Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen 
egységes szerkezetű okiratban a 5 § 2. pontjában történt módosításnak megfelelő 
változtatásokat félkövér dőlt betű jelzi.  
  
Ellenjegyezem Békéscsabán, 2018. szeptember 26-án:  
  
................................................... 
       dr. Varga Imre 
            ügyvéd 
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. 
      KASZ: 36071006 
  

 
[1] Rendelkezések törölve 
[2] Rendelkezések törölve 
[3] Rendelkezések törölve 
[4] Rendelkezések törölve  
 

Határidő: azonnal 
 

6. Napirendi pont 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 
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 mindig meghir-
detésre került az ösztöndíj, az elmúlt két évben nem jelentkezett a pályázatra senki. 
Az EFOP pályázaton belül ösztöndíjban részesül 4 fő középiskolai tanuló, illetve 2 fő 
felsőoktatásban részvevő hallgató. Az ösztöndíj havi összege középiskolások eseté-
ben 25.000 Ft, a felsőoktatásban tanulók esetében 50.000 Ft. Az EFOP pályázaton ke-
resztül az ösztöndíj 2020-ig fog tartani. Javasolta, hogy ezek miatt az önkormányzat 
ne csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. 
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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  

103/2018. (IX. 26.) Hunya Kt. határozata  
 
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem kíván 
csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. 
évi fordulójához. 
 
Határidő: azonnal 
 

7. Napirendi pont 
Színfolt Mazsorett Táncegyesület támogatási kérelme 
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján.  

 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy mint az elmúlt évekhez hasonlóan a 
Színfolt Mazsorett csoport vezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, 
hogy támogassák az egyesületet. A támogatást a működésükhöz, tevékenységükhöz 
szükséges célra fordítanák, cserébe minden évben legalább egyszer színesítik a ren-
dezvényeinket a fellépésükkel. 
 
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  

104/2018. (IX. 26.) Hunya Kt. határozata  
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Színfolt Mazsorett 
Táncegyesület részére 50.000 Ft, azaz ötvenezer Ft összegű támoga-
tást nyújt a 2018.évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.19.) önkormány-
zati rendelete 5. mellékletének 187. "Működési célú pénzeszközát-
adás államháztartáson kívülre" megnevezésű során betervezett ösz-
szeg terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy gon-
doskodjon a támogatási összeg 2019. évi költségvetésbe feladattal 
terhelt maradványként történő beépítéséről, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a 2019-es évben a szükséges jognyilatkozatok megté-
telére és a támogatási szerződés megkötésére. 
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Határidő: azonnal 

 
8. Napirendi pont 

Bejelentések 
Szóbeli előterjesztés 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy már beszéltek a haszonbérleti szer-
ződések meghosszabbításáról. Egyeztetett a bérlőkkel, hogy 8ft/ m2 haszonbérleti 
díjat vállalnának 5éves hosszabbítással. A vagyonrendelet szerint ilyen feltételekkel 
módosítani nem lehet, ebben az esetben versenyeztetésre volna szükség. 
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy kivett beépítetlen területek esetében az Át-
meneti Rendelkezésekről szóló törvényt is nézni kell, szántóföldekre a Földforgalmi 
törvény az irányadó. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy rendkívüli testületi ülést szükséges 
majd összehívni, hogy egyeztetések után meghozzák a döntést.  
 
Dr. Uhrin Anna (jegyző) Elmondta, hogy a szántóknál a földtörvényt alkalmazzák. A 
kivett beépítetlen területeknél a vagyonrendelet is irányadó. Az egy éven túli haszno-
sítás esetén versenyeztetni kell a hasznosítást. 
 
Hegedüs Roland (polgármester) Elmondta, hogy októberben tudnak dönteni egy 
rendkívüli ülés alkalmával, de az is lehet, hogy rendes ülésre fog bekerülni az anyag, 
lesz még idő a szerződések megkötésére. Megkérdezte, hogy van-e valakinek beje-
lentése, kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem volt. Megköszönte a jelenlétet és az 
ülést bezárta. 
 
 K. m. f.  

 
 
 
 

Hegedüs Roland 
polgármester 

 Dr. Uhrin Anna 
jegyző 

   
 
 
 

 Kiszely Imre 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


