
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én  
16--órakor  tartott nyilvános  üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Virág József polgármester  
                         Gyömörei Barnáné , 
                         Koncz Ferenc ,.  
                         Suhaj Józsefné ,  
                         Parádi Lászlóné   
                         Zab Zsuzsanna  
                         települési képviselők.                        
 
Továbbá:        Gálné Papp Erika körjegyző  
                        Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi előadó,  
                        Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető       
 
Igazoltan távolmaradt:  
                         
                        Hangyál Csaba , 
                        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   fő jelen van ,azt  
megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Gyömörei Barnáné    és  Parádi Lászlóné         
települési képviselőket.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  hat      igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Gyömörei Barnáné  és  Parádi Lászlóné               
települési képviselőket  megválasztotta.  
 
 
 
Virág József polgármester : 
 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.  
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Napirend :    

 
                   1 ./ Döntés folyószámlahitel felvételéről 

Előadó: Virág József polgármester 

          

2./ Hantos Község Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodása 
2010. január 1-től érvényes  szakfeladatainak kiegészítéséről 
Előadó:  Virág József polgármester 

 
3./   Bejelentések 

 
 

    
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta.  
 

1. napirend 
 
 

Döntés folyószámlahitel felvételéről 

 
 
 A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Virág József polgármester: 
 
A költségvetésünk az előző évekhez képest kicsit javult, de van benne forráshiány, amit le 
kell fedezni hitellel.  
Az OTP felhívta a figyelmünket, hogy amennyiben szükségünk van a hitelre a kérelmet minél 
előbb nyújtsuk be.  A kérelem benyújtásához szükség van a képviselő-testület döntésére.  
A hitel feltételei nem változtak, a kamatok inkább csökkentek az előző évihez képest. Az év 
végén ismét szeretnénk pályázni támogatásra, de ha nem sikerül, akkor is  van esélyünk arra, 
hogy a 2010-es évet kigazdálkodjuk.   Sok minden múlik azon, hogy írnak-e ki új pályázatot, 
illetve a kormányváltás miatt lesz-e új költségvetés.  

 

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait,  hogy a kiküldött előterjesztéssel és határozati javaslattal  

,valamint  és az  elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket,  hozzászólásaikat,  

kérdéseiket tegyék fel. 
 
Gyömörei Barnáné az ügyrendi bizottság elnöke:  
 
 
Az  ügyrendi bizottság a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot 
megtárgyalta, és az a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.  
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A napirenddel kapcsolatban  egyéb kérdés-  hozzászólás nem hangzott el. 

 

 
Virág József polgármester :  

 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a  folyószámlahitel felvételéről   szóló 
előterjesztést és határozati javaslatot  elfogadja, az  névolvasásra igennel, vagy nemmel 
szavazzon:   
Virág József: igen, Gyömörei Barnáné : igen  , Suhaj Józsefné: igen, Koncz Ferenc: igen, 
Parádi Lászlóné: igen, Zab Zsuzsanna: igen. 
 
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  27/2010.(  IIII.31.)  Kt. számú   h a t á r o z a t  a 

 
folyószámla hitel  felvételről. 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete folyószámla hitelt vesz fel 2010. 
április 16-tól. A hitel összege: 4.576.000,-Ft azaz négymillióötszázhetvenhat forint. 
A hitel futamideje: egy év. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje  
alatt az éves költségvetések összeállításakor a felvett hitelt és járulékait az   
önkormányzat minden más fejlesztési kiadást megelőzően  betervezi és jóváhagyja. 
A Képviselő-testület továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy  a hitelt  legkésőbb a  
lejáratkor visszafizeti. 
A képviselő-testület biztosítékul az Önkormányzat tulajdonában lévő –  tehermentes-   a 
Hantos,   Nagylóki út 5. szám alatt lévő 48/5 hrsz. számú szolgálati lakást ajánlja  fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - jegyző ellenjegyzésével   történő- 
kötelezettségvállalásra. 

 
Utasítják a polgármestert, hogy a hitelfelvételhez szükséges intézkedéseket  tegye meg. 

 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2010. április 15.  
 
Felelős   : Virág József polgármester 
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2. napirend 

 
 

Hantos Község Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodása  
2010. január 1-től érvényes  szakfeladatainak kiegészítéséről 

 

 

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban  csatolva.  
 
 
Virág József polgármester:  
 
A 2010. január l-től  az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
meghatározására van szükség, melyet a határozati javaslat tartalmaz. 
2009. június hónapban  tárgyalta a  képviselő-testület a törzskönyvi nyilvántartási rendszert  a 
jogszabályváltozás miatt. Az államkincstárba beküldésre került, ahol az önkormányzatunkat 
rögzítették.  Pár szakfeladat kimaradt a törzskönyvi nyilvántartásból, amit pótlólag fel kell 
venni, mert az önkormányzat folytat ilyen tevékenységet.  
Javasolja, hogy a hat feladatot vegye fel a képviselő-testület az önkormányzat 
alaptevékenységei közé.  
 
 
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 Község Önkormányzata tevékenységéhez 
kapcsolódó gazdálkodása   2010. január 1-től érvényes  szakfeladatainak kiegészítéséről 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  Képviselő-testületének  28/2010.(  III.31. )  Kt. számú    
h a t á r o z a t  a 

 
 
Hantos Község Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodása 2010. január 1-től 

érvényes  szakfeladatainak kiegészítéséről 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Hantos Község 
Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodása 2010. január 1-től érvényes  
szakfeladatainak kiegészítéséről szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi határozatot hozta: 
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete Hantos Község Önkormányzata 
tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodása 2010. január 1-től érvényes szakfeladatairól 
szóló 43/20009.(VI.25.) számú határozatával jóváhagyott   
I .Hantos Község Önkormányzata alaptevékenységi szakfeladat számai pont az alábbi 
szakfeladatokkal egészül ki: 
 

 Megnevezése Száma 
1.  Állategészségügyi ellátás 750000 

2.  
Országgyűlési választásokkal 

kapcsolatos tevékenység 
841114 

3.  
Önkormányzati választással 

kapcsolatos tevékenység 
841115 

4.  
Európai Parlamenti 

választással kapcsolatos 
tevékenység 

841117 

5.  Országos és helyi népszavazás 841118 

6.  
Önkormányzati és többcélú 

kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

841126 

 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodása 
2010. január 1-től érvényes  szakfeladatainak módosításának törzskönyvi nyilvántartásba 
történő átvezetését a Magyar Államkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2010. január 1-től érvényes szakfeladatainak 
egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon . 
 
Határidő: 2010. április 8. 
Felelős: Virág József polgármester 
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3. napirend 
 
 

Bejelentések. 
 
 
 

Virág József polgármester:  
 
 
Kéri, hogy akinek kérdése, bejelentése van, az tegye meg. 
 
1./ Kultúrház nyitvatartása.  
 
Koncz Ferenc települési képviselő: 
 
 
A kultúrház működésével kapcsolatban elmondja, hogy a tánccsoport kérése az, hogy a 
kultúrházhoz szeretnének kulcsot kapni azért, hogy  minél többet tudjanak gyakorolni. A 
kultúrházban helyezik el a tánc ruhákat, s szükség esetén  , ha  hét közben is fellépés van, 
akkor nem okozna gondot a ruhák elvitele. Előfordult, hogy próbálni szerettek volna, de nem 
volt nyitva a kultúrház, a vezetője nem tartózkodott a faluban, így nem tudtak kulcsot 
szerezni, s nem tudtak a kultúrházba bejutni. 
Ha lenne kulcsuk a kultúrházhoz, akkor bármikor próbálhatnának, illetve a ruhákat is el 
tudnák vinni szükség esetén.  
 
Suhaj Józsefné a kultúrház vezetője:  
 
Tudomása szerint egy vasárnap délután fordult elő, hogy  a fiatalok próbálni szerettek volna, 
de Ő nem tartózkodott a községben, mert elutazott. A kulcsot így nem tudta a fiatalok részére 
átadni. Ez az eset elkerülhető lett volna, ha a fiatalok előre jelzik, hogy mikor szeretnének 
próbálni.  Amikor  jelezték szándékukat, mindig nyitva volt a kultúrház,  vagy ha nem volt 
nyitvatartási idő, akkor a kulcsot átadta részükre.  A jövőben is igyekszik biztosítani a 
próbákat a fiatalok részére, csak időben jelezzék szándékukat. 
 
 
Virág József polgármester:  
 
A kultúrháznak van egy nyitvatartási ideje, amikor a lakosság rendelkezésére áll.  
Nyitvatartási időn kívül jelezni kell, ha valaki igénybe kívánja venni, akkor lehetőség szerint 
a kultúrház nyitva lesz. Van kulcs nála is, a kultúrház vezetőjénél is, és a takarítónőnél is, aki 
kérésre szintén kinyitja a helyiségeket.  
A  néptáncosokkal beszélni fog, egyeztetik az időpontokat. A nyitvatartási időn is lehet 
változtatni, ha igény van rá. Mindent meg lehet oldani, csak meg kell beszélni.  
Kulcsot nem szívesen ad senkinek, mert többen visszaélnek vele, másoltatnak belőle. A 
konditeremhez volt több személynek kulcs, de azt is visszakéri, mert nem vállal felelősséget 
senkiért. A sportszerek veszélyesek is lehetnek, a napokban is valaki kitörte az ablakot az 
egyik súlyzóval. Baleset is lehetett volna belőle. 
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2./ Gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélése.  
 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő: 
 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2010. március 31-ig , mint családgondozónak a 
gyermekjóléti szolgálatnál esetmegbeszélést kellett volna tartani.  
A sok feladat miatt  az esetmegbeszélés időpontja   április hónapra módosul. Minden 
képviselő-testületi tagok vár az esetmegbeszélésre. Az időpontja  2010. április 7-én 16-órakor 
lesz a kultúrházban.  
 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A tanácskozásra a jelzőrendszer valamennyi tagját, körzeti megbízottat, háziorvost , védőnőt 
a gyámügyi előadót, a jegyzőt , a polgármestert, a képviselő-testület tagjait stb. meg kell 
hívni.  
 
 
Virág József polgármester:  
 
 
A meghívót ki kell küldeni, s aki tud, és akar, az a megbeszélésre elmegy.  
A családgondozó minden évben május 31-ig beszámol munkájáról. 
 
3./ Tájékoztatás a két ülés között végzett, illetve következő feladatokról. 
 
 
Virág József polgármester: 
 
 

• A polgármesteri hivatal átköltözött a Hunyadi utcában lévő orvos lakásba. Az 
ügyfélfogadás  zavartalanul zajlik. 
Reméli , hogy a  polgármesteri hivatal épületének felújítása zökkenőmentesen, a 
terveknek megfelelően zajlik majd. 

• A park felújításával kapcsolatos döntés április közepére várható.  
A LEADER kifizetésével kapcsolatban rossza tapasztalatok vannak. Sokat kell várni a 
pénzre.  

• A közfoglalkoztatási terv adatai pozitív irányban változhatnak.  Nem  jelentkezett 
annyi munkanélküli, amennyire számítottunk.  Feltehetően azért, mert közben találtak 
munkát, vagy nem jogosultak a rendelkezésre állási támogatásra.  
Jelenleg minden rendelkezésre állási támogatásban részesülőt tudunk foglalkoztatni.  
 

• Április hónapban lesz képviselő-testületi ülés, mert a 2009-évi zárszámadást meg kell 
tárgyalni. Ahhoz viszont előbb a Mezőfalvai, a Sárbogárdi Társulásnak a döntéseit 
ismernünk kell.  

• Tárgyalni fogjuk a háziorvosi körzet kialakítását, a háziorvosi állás meghirdetését is.  
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Egyéb kérdés, hozzászólás, bejelentés nem hangzott el. 
 
 
 
 
Virág József polgármester:  
 
 
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az  ülést   16,30     órakor   bezárta.                              

 

 

 

 

 K.m.f. 

 
/: Virág József  :/                                                                            /:  Gálné Papp Erika  :/ 
   polgármester                                                                                           körjegyző                        
 
 
 
 
 
/ : Gyömörei Barnáné :/                                                                    / : Parádi Lászlóné  : /                                             
     jkv. hitelesítő                                                                                    jkv. hitelesítő 


