JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február hó 24-én
16-oo órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Virág József polgármester
Gyömörei Barnáné ,
Hangyál Csaba
Suhaj Józsefné
Parádi Lászlóné
Zab Zsuzsanna
települési képviselők.
Továbbá:

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

Igazoltan távolmaradt:
Koncz Ferenc
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 hat
megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zab Zsuzsanna
képviselőket.

fő jelen van ,azt

és Hangyál Csaba

települési

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s hat
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Zab Zsuzsanna és Hangyál Csaba
települési képviselőket megválasztotta.

Virág József polgármester :
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
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Napirend :
1 ./ Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Tündérkert Óvoda 2010. évi
költségvetésének elfogadása
Előadó: Virág József polgármester
2./ A polgármester cafetéria keretének és a cafetéria juttatás szabályzatának
megállapítása
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző

3./ Az étkezési norma megállapításról
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző

4./ Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Virág József polgármester

5./ Az iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző
6./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló többször
módosított 6/2008.( III.28.) számú rendelet módosításáról.
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző

7./ A köztisztviselők díjazásáról és juttatásairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző

8./
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
a civil
szervezeteknek, közösségeknek 2009. évben nyújtott támogatásokkal való
elszámolás elfogadása
Előadó: Virág József polgármester
9./ Döntés Hantos Községi Önkormányzat utólagos akadálymentesítése munkák
elvégzésére beérkező kivitelezési ajánlatokról
Előadó: Virág József polgármester

10. / Zárt ülés keretében
A Sárbogárdi Rendőrfőkapitányság kapitányságvezetői kinevezés
véleményezése
Előadó: Virág József polgármester

11./ Bejelentések

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
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1. napirend
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Tündérkert Óvoda 2010. évi költségvetésének
elfogadása
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Virág József polgármester:
A daruszentmiklósi Pénzügyi Bizottság Elnökéből, polgármesteréből, a Mezőfalvai Pénzügyi
Bizottság elnökéből, polgármesteréből, a hantosi Ügyrendi
Bizottság elnökéből és
polgármesteréből álló bizottság hétfőn ülésezett és a napirendi pontot megtárgyalta és
elfogadásra javasolta valamennyi képviselő-testületnek.
A koncepcióhoz képest változás állt be, mert sajnos a bevételek nem úgy alakultak, ahogyan
azt a koncepcióban terveztük. E miatt az óvoda fenntartását több, mint három millió forinttal
pótolnunk kell. Az elmúlt évben erre nem volt szükség.
Az államháztartási törvény szerint az
intézményi költségvetést egyeztetni kell a
közalkalmazottakkal. , ha van szakszervezet , akkor a szakszervezettel, s a kialakított
vélemény birtokában hozhatja meg a döntést a képviselő-testület a napirend elfogadásról. A
képviselő-testület anyagához a jegyzőkönyvet hozzá kell csatolni.
A közalkalmazottak szakszervezete az intézményi költségvetést megtárgyalta és elfogadásra
javasolta.

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 Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Tündérkert
Óvoda 2010. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
12/2010.(II.24.) sz. határozata
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a
Tündérkert Óvoda 2010. évi költségvetésének elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, valamint a Tündérkert Óvoda 2010. évi költségvetéséről szóló előterjesztést
megtárgyalta és az ügyben az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi
Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi
költségvetését
501.906. eFt bevételi és 501.906 eFt kiadási előirányzattal elfogadja , és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
159.088 eFt
•
a személyi jellegű előirányzat
•
munkaadókat terhelő járulékok 37.498 eFt
58.572 eFt
•
dologi előirányzat
246.748 e Ft
•
felhalmozási kiadás
A feladatellátáshoz
• Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
10.636
eFt-ban,
• Daruszentmiklós Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
14.218 eFt.-ban,
• Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
68.433 eFt-ban
állapítja meg.
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény engedélyezett létszámát 2010. évre 59 főben
állapítja meg.
A képviselő-testület a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi
Társulás által fenntartott Tündérkert Óvoda 2010. évi költségvetését
109. 520. eFt bevételi és 109.520 eFt kiadási előirányzattal elfogadja , és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
•
•
•
•

a személyi jellegű előirányzat
munkaadókat terhelő járulékok
dologi előirányzat
felhalmozási kiadás

69.728 eFt
15.964 eFt
23.828 eFt
0 e Ft
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A feladatellátáshoz
• Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
3.086 eFtban,
• Daruszentmiklós Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
3.099
eFt.-ban,
• Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
34.721 eFt-ban
állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Hantos Községi Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló rendeletébe Hantos Községi Önkormányzat által az
Intézményfenntartó Társulás 2010.évi finanszírozásához szükséges 13.722.000 forintot
építse be.
A Tündérkert Óvoda engedélyezett létszámát 2010. évre 28 főben állapítja
meg.
Felelős:
Virág József polgármester
Határidő:
azonnal
2. napirend
A polgármester cafetéria keretének és a cafetéria juttatás szabályzatának megállapítása
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. Törvény
( továbbiakban: Ktv. ) 2010. január 01-től hatályos 49/F. §-a alapján , fenti időponttól a
köztisztviselők cafetéria juttatásra jogosultak.
A Ktv. 49./F.§. (4) bekezdése szerint „a köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves
összegét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a vezetése vagy az irányítása alá tartozó
szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet
vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az
illetményalap ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A
cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást
teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.” „A polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994. évi
LXIV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 13. §-a előírja, hogy a polgármesteri foglalkoztatási
jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Ktv. 49/F. §-át is.
Tekintettel arra, hogy a jegyző által készített közszolgálati szabályzat hatálya nem terjed ki a
főállású polgármesterre, a közszolgálati szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatók rá.
A napirendi ponthoz készült írásos előterjesztés részletesen kitér a szabályozás jogszabályi
hátterére, a keretösszeg meghatározásának mértékére illetve okára. A cafetéria szabályzat
pedig tartalmazza a juttatás választásának feltételeit, a juttatás választható formáját
(utalvány, egyéb), a választás módját (elektronikus úton vagy írásban, mindkét esetben alá
kell írni) és menetét, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó határidőket, a folyósítás rendjét, a
kitöltendő nyomtatványokat, az egyes juttatásokkal történő elszámolás módját. Kéri a
Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést és a szabályzat tervezetet tárgyalja meg és
fogadja el.
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Virág József polgármester:
Az Ügyrendi Bizottság a polgármester cafetéria juttatásával kapcsolatos szabályzat tervezetét
és a juttatás keret összegét megtárgyalta. Felkéri Gyömörei Barnánét, hogy a bizottság
döntését ismertesse.
Gyömörei Barnáné az ügyrendi bizottság elnöke:
A bizottság a napirend anyagát megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Virág József polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel, határozati javaslattal
valamint az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés- hozzászólás nem hangzott el.

Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a polgármester cafetéria keretének és a cafetéria
juttatás szabályzatának megállapítására vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon :
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2010. ( II.24.) számú határozata
A polgármester 2010. évi cafetéria- juttatás keretösszegének meghatározásáról
valamint a polgármester Cafetéria- juttatási szabályzat elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Cafetériajuttatási szabályzat elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Virág József polgármester cafetéria
juttatásának 2010. évi éves keretösszegét bruttó 344.000 Ft-ban határozza meg.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választható juttatások fajtáiról, a
kifizetés és elszámolás rendjéről a határozat mellékletét képező Cafetéria- juttatási
Szabályzatot elfogadja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: a polgármester nyilatkozatának átvételére azonnal
A polgármester nyilatkozata szerinti juttatások kifizetésére minden hónap végéig, de
legkésőbb 2010. december 31.
Felelős: Gálné Papp Erika körjegyző

3. napirend
Az étkezési norma megállapításról
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Virág József polgármester:
Az étkezési normát a képviselő-testületnek meg kell állapítani. A megállapításra vonatkozó
javaslat az előterjesztésben , határozati javaslatban szerepel.
Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel 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 az étkezési norma megállapításról
előterjesztést és határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:

szóló
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2010. ( II.24.) számú határozata
a hantosi Főzőkonyháról biztosított étkezések normáinak meghatározásáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő –testülete 2010. április 1-től a Hantosi
Főzőkonyháról biztosított étkezések normáját az alábbiak szerint határozza meg:
a.) óvoda napi háromszori étkezés
360 .- Ft
- tízórai
61.- Ft
- ebéd
238.- Ft
- uzsonna
61 .- Ft
b.) napközi napi háromszori étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
c.) menza (ebéd)

400.- Ft
68.- Ft
264.- Ft
68.- Ft
264.-Ft

d.) szociális alapszolgáltatás keretében biztosított ebéd

264- Ft

e.) felnőtt étkezés (ebéd )

264.- Ft

Felelős: Gálné Papp Erika körjegyző
Határidő: 2010. március 31.
4. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester :
Az előző napirendi pontok számszaki adatai beépülnek a költségvetésünkbe. Összességében
elmondható, hogy ez a költségvetés jobb az előző évieknél, bár fejlesztést nem nagyon
tartalmaz. A Társulásokból eredő kötelezettségek nem túl magasak, a forráshiányunk
kevesebb, mint az előző években volt.
A kiadások között megtervezésre került a polgármester a polgármester végkielégítése is,
amit, ha nem kell kifizetni, akkor a költségvetésünk szinte nullás lesz.
Képeztünk tartalékot a fejlesztésre is. A működési hitelt azért fel kell vennünk, , mert a hiány
ad alapot arra, hogy egyéb támogatásra pályázatot nyújtsunk be. Sok minden függ a
Mezőfalvai Önkormányzat márciusi elszámolásától, tehát attól, hogy az oktatás mennyibe fog
kerülni.
Reméljük, hogy nagy eltérés nem várható az átadott pénzhez képest. Minden kiadás mögött
képviselő-testületi döntés van.
Az Önkormányzat akadálymentesítésére nyertünk pályázatot. A munkák várhatóan áprilisban
kezdődnek meg. A pénzügyi fedezet adott rá, az idei évi tervek között szerepel a Hivatal
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számítógépeinek cseréje illetve érdemes lenn e elgondolkodni az intézményekben a
kazáncseréken. Ez utóbbi projekt nem kevés pénzbe kerülne, de a kazánok nagyon öregek
már, és elavultak. A szemünk fénye konstrukcióhoz hasonló konstrukcióban szeretné a
kazánokat kicserélni, vagy pályázatot benyújtani.
Az idei évben választások lesznek, s kormányváltás is várható, amely teljesen felboríthatja a
költségvetést.
Nagy valószínűséggel új költségvetést kell majd készíteni, ami nekünk nem biztos, hogy jó
lesz.
Az önkormányzatunk mindent megtett annak érdekében, hogy talpon maradjon. Ha szükség
volt rá társuláshoz csatlakozott, ha kellett körjegyzőségbe ment a takarékosság érdekében.
Az óvodában magasabb a dologi kiadásunk, mint Daruszentmiklósé. Ennek oka az, hogy mi
fizetjük az óvoda villany, gáz és vízfogyasztását, mivel ott működik a konyhánk.
Az Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezetét megtárgyalta.
Felkéri Gyömörei Barnánét, hogy a bizottság döntését ismertesse.

Gyömörei Barnáné ügyrendi bizottság elnöke.
A ügyrendi bizottság a Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezetet megtárgyalta, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
Virág József polgármester :
Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel és a 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 Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést és rendelet – tervezetet
elfogadja, az névolvasásra
igennel, vagy nemmel szavazzon .
Szavazás a rendeletről
Minősített többséggel:
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
rendelet-tervezetet
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő rendeletét megalkotta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010.( II.25.) számú
RENDELETE
Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről .
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
A Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezetet
elfogadja és rendeletté emeli.
( Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. )
5. napirend
Az iparűzési adóról szóló rendelet megalkotása
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatáskör áthelyezését az állami adóhatósághoz a
közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi
LXXVII. törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.
törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló
2009.évi CXVI. törvény szabályozza
A helyi iparűzési adót érintő adóztatási feladatok a 2010-től kezdődő adóévek
vonatkozásában átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. A változás lényege, hogy az
adózók az állami adóhatósághoz nyújtják be a helyi iparűzési adóbevallásaikat, illetőleg az
állami adóhatósághoz teljesítik befizetéseiket.
A hivatkozott törvények alapján Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
helyi iparűzési adóról szóló 4/2003. (III.28.) számú rendeletének jelentős módosítására lenne
szükség. Hatályos rendeletünket a Képviselő-testület 2003. évben alkotta meg, azóta a
magasabb szintű jogszabályi változások miatt is mindenképpen indokolt lenne felülvizsgálata.
Fentiek alapján új rendelet megalkotására teszek javaslatot, melyben a törvényi felhatalmazás
alapján a Képviselő-testület az adókötelezettséget, az adó mértéket
állapítja meg. A helyi rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló
módosított 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi
XCII. törvény rendelkezési az irányadók, ezért nem tartom szükségesnek a törvényi
szabályozás helyi rendeletben való megjelenítését. Ezt indokolja a hivatkozott jogszabályok
normaszövegének gyakori módosítása is.
.
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Virág József polgármester :
Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel és a 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 az Iparűzési adóról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon .

előterjesztést

és

Szavazás a rendeletről
Minősített többséggel:
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
rendelet-tervezetet
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő rendeletét megalkotta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2010.( II. 25. ) számú
RENDELETE
A helyi iparűzési adóról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
A helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
( Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. )

6. napirend
A szociális igazgatásról és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló többször módosított
6/2008.( III.28.) számú rendelet módosításáról.

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
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Gálné Papp Erika körjegyző:
Képviselő-testület a rendelet tervezetet és az írásos előterjesztést megkapta. Kéri, hogy a
módosítással kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket.
Virág József polgármester :
Ezzel a témával már találkoztunk a sárbogárdi Közös testületi ülés anyagában, az egyesített
szociális intézmény szociális étkeztetés címszónál.
Az étkezés egy részét az étkező fizeti, másik része az állami támogatás, a harmadik része az
önkormányzati hozzájárulás.
A szociálisan étkezők meg voltak eddig is elégedve az étkezés díjával. Az 5 %-os emelés, az
elfogadható.

Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel és a 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 szociális igazgatásról és a szociális ellátás helyi
szabályairól szóló többször módosított 6/2008.( III.28.) számú rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és rendelet-tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon .

Szavazás a rendeletről
Minősített többséggel:
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
Rendelet-tervezetet
Hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő rendeletét megalkotta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2010.( II. 25. ) számú
RENDELETE
A szociális igazgatásról és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló többször módosított
6/2008.( III.28.) számú rendelet módosításáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
A szociális igazgatásról és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló többször módosított
6/2008.( III.28.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
rendeletté emeli.

( Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. )
7. napirend
A köztisztviselők díjazásáról és juttatásairól szóló rendelet megalkotása
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Igyekezett az írásos előterjesztésben részletes tájékoztatást adni arról, hogy mi indokolja a
2001-évben megalkotott rendelet módosítását. A hivatal dolgozói elég sok változást értek
meg az utóbbi években.
A cefetériai rendszer teljesen átalakította a köztisztviselői rendszert, a rendelet
felülvizsgálatát mindenképpen szükséges volt elvégezni. Minkét község képviselőtestületének el kell fogadnia egy rendeletet a köztisztviselők díjazásáról és juttatásáról. A két
település egy hivatalt tart fenn, így a dolgozók juttatásának is azonosnak kell lennie.
A rendelet-tervezetet egyeztette a hantosai és a nagylóki polgármesterrel is. A rendelet
megalkotásánál a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit
is figyelembe kellett venni.
Virág József polgármester :
A rendelet elkészítésekor mindkét község rendelete figyelembe lett véve. A hantosi
köztisztviselőknél ez ideig nem volt temetési segély, valamint hitel felvételi lehetőség .
Az összeg nem nagy, de mégis segítséget jelent a dolgozók számára. A közalkalmazottaknál
és a köztisztviselőknél is az alacsony bért egyéb juttatásokkal lehet ellensúlyozni.
Igyekezni kell a szakembereket valamivel megtartani. Nem nagy pénzek ezek, de a
dolgozóknak mégis sokat jelenthet.
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A rendeletben jutalom nem szerepel, hiszen az utóbbi években a szűkös költségvetés miatt
nem volt rá lehetőség.

Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel és a 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 köztisztviselők díjazásáról és juttatásairól szóló
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet
elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon .
Szavazás a rendeletről
Minősített többséggel:
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
rendelet-tervezetet
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő rendeletét megalkotta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2010.( II. 25. ) számú
RENDELETE
A köztisztviselők díjazásáról és juttatásairól szóló rendelet megalkotásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
A köztisztviselők díjazásáról és juttatásairól szóló rendelet- tervezetet elfogadja és
rendeletté emeli.
( Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. )

8. napirend
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a civil szervezeteknek,
közösségeknek 2009. évben nyújtott támogatásokkal való elszámolás elfogadása
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
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Virág József polgármester:
A támogatás felhasználásáról a civil szervezeteknek el kell számolni. Ezt minden évben meg
is teszik.
Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel, határozati javaslattal
valamint 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 Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által a Faluvédő és Kulturális Egyesületnek 2009. évben nyújtott támogatással
kapcsolatos elszámolást elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a Faluvédő és Kulturális Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolására vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15 /2010. ( II .24. ) számú
határozata
Faluvédő és Kulturális Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolásáról.
A Képviselő-testület Faluvédő és Kulturális Egyesület részére
109/2009.(XII.14.) számú határozataival jóváhagyott 783/2/2009.
számú támogatási szerződés
alapján 2009. évben nyújtott
támogatás elszámolására benyújtott számlákkal alátámasztott
pénzügyi és szöveges beszámolót elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Faluvédő és
Kulturális Egyesület vezetőjét értesítse.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Virág József polgármester
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény
Hantosi Tagiskolájának Szülői Munkaközössége részére 2009. évben nyújtott támogatással
kapcsolatos elszámolást elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási
Intézmény
Hantosi Tagiskolájának Szülői Munkaközössége részére nyújtott
támogatás elszámolására vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2010. ( II . 24. ) számú
határozata
Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási
Intézmény Hantosi Tagiskolájának Szülői Munkaközössége
részére nyújtott támogatás elszámolásáról.
A Képviselő-testület Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és
Művészetoktatási Intézmény Hantosi Tagiskolájának
Szülői Munkaközössége részére 38/2009. (V.13.) számú
határozatával jóváhagyott 338/2/2009. számú támogatási szerződés
alapján 2009. évben nyújtott támogatás elszámolására benyújtott
számlákkal alátámasztott pénzügyi és szöveges beszámolót
elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Petőfi Sándor
Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény
Hantosi Tagiskolájának Szülői Munkaközösségét értesítse.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Virág József polgármester
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői Munkaközössége részére
2009. évben nyújtott támogatással kapcsolatos elszámolást elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület
a Tündérkert Óvoda
Hantosi Tagóvodájának Szülői
Munkaközössége részére nyújtott támogatás elszámolására vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2010. ( II .24. ) számú
határozata
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői
Munkaközössége részére nyújtott támogatás elszámolásáról.
A Képviselő-testület Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának
Szülői Munkaközössége részére 37/2009. (V.13.) számú
határozatával jóváhagyott 391/2/2009. számú támogatási szerződés
alapján 2009. évben nyújtott támogatás elszámolására benyújtott
számlákkal alátámasztott pénzügyi és szöveges beszámolót
elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Tündérkert Óvoda
Hantosi Tagóvoda Szülői Munkaközösségét értesítse.
Határidő: 2010. február 28
Felelős: Virág József polgármester
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által Hantosi Nyugdíjas Klubnak 2009. évben nyújtott támogatással kapcsolatos
elszámolást elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a
hantosi Nyugdíjas Klub részére
elszámolására vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:

nyújtott támogatás

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18 /2010. ( II .24. ) számú
határozata
hantosi Nyugdíjas Klub részére nyújtott támogatás
elszámolásáról.
A Képviselő-testület a hantosi Nyugdíjas Klub részére 79/2009.
(IX.29.) számú határozatával jóváhagyott 595/2/2009. számú
támogatási szerződés alapján 2009. évben nyújtott támogatás
elszámolására benyújtott számlákkal alátámasztott pénzügyi és
szöveges beszámolót elfogadja.
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Utasítja a polgármestert, hogy
Nyugdíjasklub vezetőjét értesítse.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Virág József polgármester

a

határozatról

a

hantosi

9. napirend
Döntés Hantos Községi Önkormányzat utólagos akadálymentesítése munkák
elvégzésére beérkező kivitelezési ajánlatokról
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester:
A Képviselő-testület előtt ismert, hogy az Önkormányzat utólagos akadálymentesítésére
sikeres pályázatot nyújtott be Önkormányzatunk 2009. évben. A beruházás nem esik
közbeszerzési eljárási kötelezettség alá, ennek ellenére több ajánlatot kért a kivitelezői munka
elvégzésére. Egyforma feltétellel kapta meg minden pályázó az anyagot, a munkanemek árak
nélkül és a részletes tervet mindegyikük megkapta.
Az akadálymentesítési munkák elvégzésére három kivitelezői ajánlat érkezett. A kivitelezőt
a képviselő-testületnek kell kiválasztania.
Az anyag és a díjköltségben tudtak különbséget tenni a kivitelezők. Volt aki drágább, volt aki
olcsóbb ajánlatot tett a munkák elvégzésére.
Mindhárom cég végzett már munkát az önkormányzatnál. Az ajánlatok olcsóbbak a
pályázaton nyert pénznél.
A műszaki tartalomnak egyformának kell lenni, attól nem lehet eltérni. A munkát ez év első
felében be kell fejezni.
Az árajánlatokat a képviselő-testület tagjai megkapták.
Az árajánlatok összehasonlításánál megállapítható, hogy a legolcsóbb 6.900.000.—Ft
árajánlatot az adonyi DÉLSZOLG cég tette. Ők is dolgoztak már Önkormányzatunknál.
Valószínűleg alvállalkozó nélkül el tudják végezni a felújítási munkákat Javasolja az Ő
árajánlatuk elfogadását.
A szerződés tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti, amely tartalmazza a különböző
megkötéseket, határidőken, a kifizetésre kerülő összeget, ködbért és minden egyéb olyan
dolgot, amit előír a pályázat kezelője.
Ha a munkák elkészülnek a Kirendeltség irodái szépek lesznek, Már nagyon ráfér az épületre
a felújítás.
A felújítás idejére a hivatalnak át kell költözni egy másik épületbe. Vagy az iskola épületébe,
vagy a kultúrházba, de lehet, hogy az orvos lakásba költöznek át a dolgozók.
Az internetet, telefont meg kell oldani, mert a nélkül nem tud működni a hivatal.
A választások is a felújítási időben lesznek, azzal is számolni kell. Az is lehet, hogy a
választás lebonyolítása után kezdődnek meg a felújítási munkákat.
A finanszírozás még gondot jelenthet, erre megoldást jelentene, ha a pályázat kezelő a
támogatást egyből a kivitelezőnek fizetné. Erre vonatkozólag tárgyalásokat folytatunk. Ha ez
nem megoldható valószínű, hogy fejlesztési hitelt kell felvennünk. .
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Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel, határozati javaslattal
valamint az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.

Hozzászólások:

A napirenddel kapcsolatban kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a
Hantos Községi Önkormányzat utólagos
akadálymentesítése munkák elvégzésére beérkező kivitelezési ajánlatokról szóló előterjesztést
és határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. :
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19./2010. ( II .24. ) számú
határozata
Döntés a Hantos Községi Önkormányzat utólagos
akadálymentesítési munkáinak elvégzésére beérkező kivitelezői
ajánlatokról
A Képviselő-testület megtárgyalta Hantos Községi Önkormányzat
ügyfélszolgálat akadálymentesítése (2434 Hantos, Nagylóki út 3.)
érdekében a Közép-dunántúli Operatív Program KDOP-2009-5.3.2.
Egyenlő
esélyű
hozzáférés
a
közszolgáltatásokhoz
(Akadálymentesítés) kódszámú, az „Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz ” című pályázat keretében megvalósítandó
munkákra beérkező kivitelezői ajánlatokat és az ügyben az alábbi
döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat ügyfélszolgálat akadálymentesítése
(2434 Hantos, Nagylóki út 3.) érdekében a Közép-dunántúli
Operatív Program KDOP-2009-5.3.2. - Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) kódszámú, az „Egyenlő
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz ” című pályázat
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keretében megvalósítandó munkák elvégzésével a legalacsonyabb–
6.900.318 Ft azaz hatmilliókilencszázezerháromszáztizennyolc
forintosos ajánlatot tevő
DÉSZOLG Dunamenti Építő és Szolgáltató KFT ( 2457 Adony,
Dózsa Gy. u. 84.) kívánja megbízni.
Utasítja a polgármestert, hogy a kivitelezői szerződés
előkészítésével kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye
meg, és a szerződés tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Virág József polgármester
10. napirend
A Sárbogárdi Rendőrfőkapitányság kapitányságvezetői kinevezés véleményezése
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester

A napirend megtárgyalását zárt ülés keretében javasolja, mivel személyi ügyről van szó.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hat igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2010( II. 24. ) számú határozata:
Zárt ülés elrendeléséről.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A Sárbogárdi Rendőrfőkapitányság kapitányságvezetői
kinevezés ügyében zárt ülést rendel el.
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A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

11. napirend
Bejelentések.
1./ Tájékoztatást zárt ülés döntéséről.
Virág József polgármester:
Elmondja, hogy a zárt ülésen a képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy egyetért
azzal, hogy a Fejér Megyei Rendőrfőkapitány Dr. Ozsváth Zsolt rendőr őrnagyot nevezze ki
a Sárbogárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői posztjára.
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.

2./ Polgármester illetményének megállapítása.
Virág József polgármester elhagyta a helyiséget.
Az ülés vetetését Hangyál Csaba alpolgármester vette át.
Hangyál Csaba alpolgármester:
Kéri az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát a
polgármester illetményére vonatkozóan.
Gyömörei Barnáné az ügyrendi bizottság elnöke:
Az ügyrendi bizottság Virág József polgármester bérének változtatására tett javaslatot.
Ismerteti az ügyrendi bizottság előterjesztését és határozatát, mely a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva.
Hangyál Csaba alpolgármester:
Az ügyrendi bizottság határozatával egyetért. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban mondják el hozzászólásukat tegyék fel kérdéseiket.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Hangyál Csaba alpolgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a polgármester juttatására vonatkozó határozati
javaslatot kézfelemeléssel fogadják el.
Aki a határozati javaslattal egyetért, 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
22/2010( II. 24. ) számú határozata:
A polgármester illetményéről.
Polgármester illetményének megállapítása.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
l./ Virág József főállású polgármester illetményét 2010. január hó
1- napjától havi bruttó: 347.850--Ft --ban ,
2./ Virág József főállású polgármester költségtérítését 2010. január
hó 1- napjától havi : 93.720.--Ft-ban állapítja meg.
Utasítja az alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye
meg.
Határidő: 2010. március 15.
Felelős: Hangyál Csaba alpolgármester
Virág József polgármester az ülésre visszajött.
Hangyál Csaba alpolgármester tájékoztatta Virág József polgármestert , a képviselőtestület döntéséről.
Virág József polgármester:
A képviselőtestület határozatát tudomásul vette és megköszönte.
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Az ülés vezetését visszavette.
Virág József polgármester:
• Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a választásokig még lesz ülés.
• Meg kell tárgyalni a kivitelezővel megkötésre kerülő szerződéstervezetet.
• Beszélni kell a háziorvosi körzet kialakításáról, körzetegyesítésről. Várhatósan akkor
Kb 2 millió forintot megtakarítunk, ha a hantosi és nagylóki orvosi körzet egyesítve lesz.
Ma már a háziorvos feladata jelentősen megváltozott. Nem kell munkaidő után ügyeletet
tartania. Ha le jár a munkaideje, nem lehet Őt zavarni. Szükség esetén az orvosi ügyeletet kell
telefonon kihívni.
Hangyál Csaba települési képviselő:
A víz arzénmentesítése ügyében mi várható?
Virág József polgármester:
A Fejérvíz RT a II. számú kutat javasolja használni, mivel az arzéntartalma kevesebb.
Jelen állás szerint 2012-ig minden településen el kellene végezni az arzénmentesítést.
Tudjuk, hogy az sok pénzbe kerülne. Egyenlőre nem tudni, hogy hogyan alakul ez a kérdés,
az ÁNTSZ mit reagál az ügyre.

Egyéb bejelentés nem hangzott el.
Virág József polgármester:
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az ülést 18.20 órakor bezárta.
K.m.f.
/: Virág József :/
polgármester

/: Gálné Papp Erika :/
körjegyző

/ : Zab Zsuzsanna :/
jkv. hitelesítő

/ : Hangyál Csaba : /
jkv. hitelesítő

