JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február hó 1516--órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Virág József polgármester
Gyömörei Barnáné ,
Koncz Ferenc
Suhaj Józsefné
Zab Zsuzsanna
települési képviselők.
Továbbá:

Gálné Papp Erika körjegyző
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Igazoltan távolmaradt:
Hangyál Csaba ,
Parádi Lászlóné ,
Bógó István
települési képviselő
Napirend előtt:
Virág József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 8 települési képviselőből öt fő jelen van ,azt
megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné
képviselőket.

és Koncz Ferenc

települési

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s öt
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné
és Koncz Ferenc
települési képviselőket megválasztotta.

Virág József polgármester :
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
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Napirend :
1./ Központi Általános Iskola , Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatának
, továbbá a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység módosított Szakmai programjának
jóváhagyása.
Előadó : Virág József polgármester
2./ Hantos Községi Önkormányzat 2010.évi Közfoglalkoztatási terve.
Előadó : Virág József polgármester
3./ Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Előadó : Virág József polgármester
4./ Helyi Választási Bizottság megválasztása.
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Központi Általános Iskola , Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti
és Működési Szabályzatának , továbbá a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai egység módosított Szakmai programjának jóváhagyása.
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Virág József polgármester:
Az előterjesztésből látszik, hogy a helyettes szülői hálózatnak a kiépítése került az anyagba.
Nagy mértékben nem változott a szervezeti működési szabályzat sem, a szakmai program
sem. Azok a részek változtak, ahova be lett építve a helyettes szülői feladatok. A törvény
kötelezővé teszi a helyettes szülői feladat ellátását. Ennek tükrében lett módosítva az
SZMSZ, s ennek tükrében készült a program is.
Az anyaghoz különösebb hozzáfűzni való nincs, mert egyébként is nagyon terjedelmes
anyag. Hantos község költségvetésének bevételi és kiadási oldalát nem érinti.
Az egyik kötelező feladatunkat , a gyermekjóléti szolgálatot társulásban látjuk el, ennek a
feladatnak a keretében helyettes szülőt is kellene alkalmaznunk. Ez kistelepüléseken szinte
lehetetlen.
Nagyobb településeken is nehéz embert találni rá, mert nagyon szigorúak az előírások. Akkor
van szükség helyettes szülőre, ha egy család a gyermekeit nem tudja akár betegség, akár
egyéb halaszthatatlan ügy, előre nem látható probléma miatt ellátni. Addig, amíg a
hatságok más megoldást nem találnak, a helyettes szülőnek kell a gyermekeket ellátni.
E feladat szervezését Sárbogárd Város Önkormányzata vállalta magára.
Ha sikerül
nevelőszülőt találni Sárbogárdon, akkor a hantosi és nagylóki lakosok is igénybe vehetik
szükség esetén munkáját.

3

A szakmai programot és a szervezeti és működési szabályzatot e feladat ellátása miatt kellett
megváltoztatni.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel és határozati javaslattal
,valamint és az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.
A napirenddel kapcsolatban kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Központi Általános Iskola , Óvoda, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának , továbbá a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai egység
módosított
Szakmai programjának
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon:
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
öt igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (II.15.) számú határozata
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és
Működési Szabályzatának, továbbá a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
egység módosított szakmai programjának jóváhagyásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárbogárd város Hantos és Nagylók
községek általi, közös igazgatású, Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat ( 7000 Sárbogárd, József Attila u. 14.) Szervezeti és Működési
Szabályzatának, továbbá a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Önálló Szakmai
Egységének szakmai programját megismerte és azt Sárbogárd Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.
(Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ( 7000
Sárbogárd, József Attila u. 14.) Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Önálló Szakmai Egységének szakmai
programja a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Sárbogárd Város
Polgármesterét a határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Virág József polgármester
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2. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2010.évi Közfoglalkoztatási terve.
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Virág József polgármester:
Minden évben kell közfoglalkoztatási tervet készíteni. A feladatok szinte ugyan azok, mint
az előző évben voltak, de a létszám , a foglalkoztatottak száma lényegében megduplázódott.
Sajnos a munkanélküliek száma lényegesen emelkedett az előző időszakhoz képest. Sokkal
több az aktív korúak ellátásában részesülők száma, mint korábban volt.
Azokat kell foglalkoztatni, akik rendelkezésre állási támogatásban részesülnek. Azok
részesülnek rendelkezésre állási támogatásban, akiknek családjában egy egységre jutó havi
nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 90 %-át nem haladja meg. (
25650.- Ft/hó ) Azok a munkanélküliek férnek ebbe a támogatásban, ahol több gyermek van,
illetve a házastársnak sincs munkahelye. Egy családban csak egy személy kaphatja a
rendelkezésre állási támogatást 2010. január l-napjától.
Igen nehéz anyagi helyzetben vannak azok a családok, akinél a rendelkezésre állási
támogatás megállapításra kerül.
A támogatásban részesülők szívesen vállalnak munkát közcélú az önkormányzatnál, mert
legalább egy kis pénzhez jutnak. A családnak így több lesz a bevétele. Havi 28500.- Ft-ból
szinte nem lehet megélni, a lakás rezsiköltségét, élelmet fizetni.
A rendelkezési támogatásban részesülőknek egy év alatt 90- munkanapot kell közcélú
munkásként ledolgozniuk, 6-órás, vagy 8-órás munkaidőben. A közfoglalkoztatási tervben
nyolc órás foglalkoztatással számolt.
A közfoglakoztatásban részvevők száma, foglalkoztatási ideje is szinte megduplázódott, így
az önkormányzat önrésze is megemelkedett. A közcélú munkások kiadásainak 95 %-át az
állam finanszírozza, az 5 % termeli az önkormányzat költségvetését.
A közfoglakoztatás a munkanélkülien számára nagyon jó, mert sokkal több pénzt kapnak ,
mintha a segélyt kapnák. Mellette még munkát is végeznek, elfoglalják magukat.
A közfoglalkoztatási tervet a Sárbogárdi Munkaügyi Központ már jóváhagyta. A Képviselőtestületnek február 15-ig kell elfogadnia, azt követően a Magyar Államkincstárnak meg kell
küldeni, mert a finanszírozást csak akkor kapjuk meg időben.

Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel, határozati javaslattal
valamint az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.
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Hozzászólások:
Koncz Ferenc települési képviselő:
A közfoglalkoztatási tervben szerepel, hogy az iskola kertben tervezett foglalkoztatottak
száma véleménye szerint 5-fő.
Javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő iskolakertet, egyéb szántóterületeket a
közmunkákban résztvevők műveljék meg, termeljenek rajta konyhakerti növényeket,
egyrészt azért, hogy legyen munkájuk, másrészt azért, mert az önkormányzat így bevételhez
jutna.
Virág József polgármester:
Az iskola kertben valóban öt fő foglalkoztatását tervezi. A tervet február 15-ig kell elfogadni.
Szinte biztos, hogy év közben a terv megvalósítása változni fog, hiszen előre nem lehet
pontosan kiszámítani, hogy hány főt kell foglalkoztatni, pontosan mennyi lesz a RÁT –ban
részesülők száma,. Nem lehet pontosan megtervezni a munkákat sem, hiszen az is változhat
év közben. Az is elképzelhető, hogy a nyár folyamán többen tudnak munkát vállalni, így a
RÁT-juk megszűnik.
A jelenleg RÁT-ban részesülők között több a pályakezdő fiatal , érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezők száma is. Bízik benne, hogy legalább Ők hamarosan találnak munkát .
A közmunkások az elmúlt évben az iskolakertet megművelték, sok konyhakerti növényt
termeltek benne, melyet az óvoda a főzéshez felhasznált. A jövőben több burgonyát,
hagymát , s egyéb konyhakert növényt fognak vetni, mert van rá igény, az óvoda konyháján
feltudják használni.
Tervezi, hogy több műveletlen kertet bevonnak a művelésbe. Nyáron sokkal könnyebb
hasznos munkát adni a közfoglalkoztatásban résztvevőknek.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés- hozzászólás nem hangzott el.

Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2010.évi
Közfoglalkoztatási tervét és a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon :
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
öt igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (II.15.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi közfoglalkoztatási terv”
című előterjesztést megtárgyalta és
a közfoglalkoztatási tervet változtatás nélkül jóváhagyja. ( A 2010. közfoglalkoztatási
terv tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet a
Magyar Államkincstár részére 5 munkanapon belül küldje meg, a Közép-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központtal együttműködve a közfoglalkoztatás lebonyolítását
végezze.
Határidő: a közfoglalkoztatási terv megküldésére a MÁK-hoz : elfogadást követő 5
napon belül
Folyamatos
Felelős: Virág József polgármester
3. napirend
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Virág József polgármester:
A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Társulási Megállapodás módosítása ismét
szükségessé vált.

Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel és rendelet tervezettel
kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék fel.
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot
elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon:
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A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
öt igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2010.( II.15.) számú határozata
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Társulási Megállapodás
módosítása tárgyú napirendet megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szélessávú
Közmű Kiépítése Társulás Társulási Megállapodás V. számú
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Társulási Megállapodás VII. fejezete A Társulás pénzügyi
alapja, vagyona 6. A pénzügyi alapforrásai cím 6.1. pontja
első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:
„Kötelező befizetés
A feladat-ellátási – működési – költségeire 2010. január 1-től
a társulás a január 01-ei lakosság száma után számított 10
Ft/főév hozzájárulást fizet, minden évben egy összegben.
2. A Társulási Megállapodás egyéb pontjait nem kívánják
módosítani. A megállapodás módosítása az utolsóként
elfogadó képviselő-testületi határozat időpontjától lép
hatályba.
Utasítja a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás
módosításának elfogadásáról a Társulás Elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Virág József polgármester
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4. napirend
Helyi Választási Bizottság megválasztása.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet , hogy 2010 . április 11-én és 2010 .április 25-én
országgyűlési képviselő választás illetve ez évben helyi választások lesznek .
Ismerteti a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot, mely a
jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Elmondja, hogy a választási bizottság tagjainak munkájával meg volt elégedve. A munkájuk
ellen a lakosság részéről sem érkezett kisfogás. Valamennyi bizottsági tagot és póttagot
megkérdezett arra vonatkozóan, hogy a jövőben is vállalják-e e feladatot.
Valamennyi bizottsági tag és póttag hozzájárult megválasztásuk nyilvános ülésen történő
tárgyalásához. ( Hozzájárulásuk írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Valamennyi bizottsági
tag és póttag vállalta a munkát, így nem tervezett a választási bizottság tagjaiban és
póttagjaiban változtatást. Kéri és javasolja a választási bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztását.
Virág József polgármester :
Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztés és határozati javaslattal
kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék fel.
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Helyi Választási Bizottság megválasztásával
kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon:
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
öt igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2010(II.15) számú határozata:
A Helyi Választási Bizottság Megválasztásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
többször módosított 1997 . évi C . törvény 23. §. (2)
bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság – amely
egyben ellátja a Szavazatszámláló Bizottság feladatait is –
tagjainak :
• Rauf Bélánét
• Tóth Jánost,
• Ménesiné Varga Tímeát
• Ifj. Kertész Mihálynét
• Varga Antalt
Póttagjainak pedig :
• Heiter Ignácnét,
• Klézli Jánosnét ,
• Nagy Gyulánét,
választja .
A Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai megbízatása
a következő általános választásra létrahozott Választási
Bizottság alakuló üléséig tart .
5. napirend
Bejelentések.
Bejelentés nem hangzott el.
Virág József polgármester:
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az ülést 16.20 -- órakor bezárta.
K.m.f.
/: Virág József :/
polgármester

/: Gálné Papp Erika :/
körjegyző

/ : Suhaj Józsefné :/
jkv. hitelesítő

/ : Koncz Ferenc : /
jkv. hitelesítő

