JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április hó 29-én
17--órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Virág József polgármester
Gyömörei Barnáné ,
Hangyál Csaba ,
Koncz Ferenc ,.
Suhaj Józsefné ,
Parádi Lászlóné
települési képviselők.
Továbbá:

Gálné Papp Erika körjegyző
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi előadó,
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Igazoltan távolmaradt:
Bógó István ,
Zab Zsuzsanna
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.

fő jelen van ,azt

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja
települési képviselőket.

Hangyál Csaba

Gyömörei Barnáné

és

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

Virág József polgármester :
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
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Napirend :
1 ./ Beszámoló a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Virág József polgármester
2./ Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat valamint a Tündérkert Óvoda 2009.évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Virág József polgármester
3./ Nagylók- Hantos Védőnői Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Virág József polgármester
4./ Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Virág József polgármester
5./ Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásról
Előadó: Virág József polgármester
6./ Az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzéséről szóló tájékoztatóról
Előadó: Virág József polgármester
7./ Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve
Előadó: Virág József polgármester
8./ Megállapodás tervezet Varga Gábor országgyűlési képviselővel
Előadó: Virág József polgármester
9./ Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző
10./ Közös háziorvosi körzet létrehozására irányuló kezdeményezéssel
kapcsolatos döntés
Előadó: Virág József polgármester

10./ Zárt ülés keretében
A Tejcsarnok megvásárlása iránti (56/14.hrsz.) kérelem megtárgyalása
A Hunyadi utca 45. szám melletti (279/2 hrsz-ú , volt játszótér) terület megvásárlása
iránti kérelem megtárgyalása
Előadó: Virág József polgármester
11./ Bejelentések

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
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1. napirend
Beszámoló a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Virág József polgármester:
Sárosd Nagyközség Önkormányzatával működő körjegyzőség 2009. december hó 31napjával megszűnt.
Év vége felé már látszott, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeg a körjegyzőségre elegendő
lesz, ezért december hónapra már kevesebb hozzájárulást kellett fizetnünk.
Év közben megtakarítás keletkezett például a TB járulékok csökkentése miatt. A bevételek a
tervnek megfelelően alakultak.
Amiért létrehoztuk a társulást , az megvalósult. A forráshiányunk lényegesen kevesebb volt,
mint az előző években, így ÖNHIKI-re nem kellett pályázatot benyújtanunk.

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:
A bizottság a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot megtárgyalta, s azt a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról 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 31/2010. ( IV.29.) számú h a t á r o z a t a
Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
A Képviselő-testület a Sárosd-Hantos Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének beszámolóját
az előterjesztés szerint megtárgyalta.
A Képviselő-testület a Körjegyzőség társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtását az
alábbiak szerint állapítja meg:

Bevétel
normatíva
-ebből: körj. műk.hez
alapnormatíva
-prémium évek
- keresetkiegészítés
Sárosd Nagyközségi ÖK.
hozzájárulás
Hantos Községi ÖK.
hozzájárulás
Összesen:

Kiadás

Mód.
Előir.

Személyi jutt. 37.153
Járulékok
10.966
Dologi kiad.
378
Összesen:
48.497

adatok ezer Ft-ban
Teljesítés
Telj. %-a
Eltérés
Mód.
előirányzat (I.01-XII.31-ig) mód.eir-hez +/viszonyitva
7.903
7.513
-390
3.600
1.810
2.493

3.600
1.810
2.103

0

25.438

26.953

+1.515

15.156
48.497

13.893
48.359

-1.263
-138

Teljesítés
Telj. %-a
Tényleges
(I.01-XII.31-ig) Mód.eir-hez megtakarítás
Viszonyítva
36.975
99,5
-178
10.977
100,0
-11
407
107,7
+29
48.359
99,7
-138

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2010. április 30.
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2. napirend
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat valamint a Tündérkert Óvoda 2009.évi költségvetésének végrehajtásáról

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester:
Az előterjesztésekből látszik, hogy a két intézmény működéséhez tervezett hozzájárulás
elegendő volt, sőt valamennyi megtakarítás is keletkezett. Ez előző év végrehajtása jól
alakult. Ez jól a 2010-évi költségvetésünkre is. Látjuk, hogy egyre csökkenő összeget kell
átadnunk Mezőfalvának. Az oktatási intézmények a feladatukat teljesítették a betervezett
pénzösszegből.

Kéri a Képviselő-testület tagjait , hogy a kiküldött előterjesztéssel, határozati javaslattal
valamint az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólások:
Gyömörei Barnáné az ügyrendi bizottság elnöke:
A bizottság a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot megtárgyalta, s azt a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

A napirenddel kapcsolatban egyéb 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
2009.évi
költségvetésének végrehajtásáról 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
32/2010.( IV.29. ) Kt. számú h a t á r o z a t a a
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola és
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
2009. évi költségvetésének teljesítéséről.
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007.
július 5-én aláírt
2008. augusztus 31-én módosított
Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
7.6 pontjának megfelelően megtárgyalta a Petőfi Sándor
Általános Iskola, Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Szakszolgálat 2009. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámolót. ( beszámoló
a
jegyzőkönyvhöz csatolva)
A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola
Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat 2009. évi költségvetésének végrehajtását
282.015.000 - Ft teljesített kiadással - és 282.015.000 Ft.bevétellel elfogadja.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a kiemelt kiadások az
alábbiak szerint kerüljenek megállapításra:
- személyi jellegű
- személyi juttatás járuléka :
- dologi jellegű
- pénzeszköz átadás
-felhalmozási kiadás
- felújítás:

170.772.000 Ft
45.490.000 Ft
52.387.000 Ft
0 Ft
12.537.000 Ft
829.000 Ft

A Képviselő-testület tudomásul veszi , hogy a Hantos
Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
elszámolási
különbözetével
Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmények
által ellátott feladatátadáshoz szükséges 2010. évi
hozzájárulásából leszámításra kerül, így feladatellátáshoz
Hantos Község Önkormányzatának 2010. évi tervezett
hozzájárulását 12.442.000 Ft-ban kerül megállapításra.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a
Képviselő-testület döntéséről
Mezőfalva Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testületét értesítse, a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: azonnal
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Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Tündérkert Óvoda 2009.évi költségvetésének
végrehajtásáról 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
33/2010.( IV.29. ) Kt. számú h a t á r o z a t a a
Tündérkert Óvoda 2009. évi költségvetésének
teljesítéséről.
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007.
július 5-én aláírt, 2008. augusztus 31-én módosított
Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
7.6 pontjának megfelelően
megtárgyalta a Tündérkert
Óvoda 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámolót. ( beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda 2009. évi
költségvetésének végrehajtását 109.533.000- Ft teljesített
kiadással - és 109.533.000 Ft.- bevétellel elfogadja .
A Képviselő-testület elfogadja , hogy a kiemelt kiadások az
alábbiak szerint kerüljenek megállapításra:
- személyi jellegű
- személyi juttatás járuléka :
- dologi jellegű
- pénzeszköz átadás
- felhalmozási kiadások:

69.457.000 Ft
18.44.000 Ft
21.216.000 Ft
419.000 Ft
0 Ft

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a
Képviselő-testület döntéséről
Mezőfalva Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testületét értesítse, a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirend
Nagylók- Hantos Védőnői Társulás 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester:
Az előterjesztésből látszik, hogy az előirányzat elegendő volt a feladat végrehajtására. A
védőnő év közben jogosítványt szerzett, így a utiköltségét át kellett módosítani utiátalányra.
A védőnői , tanácsadói helyiség felújítását pályázatból szeretnénk megoldani. A legutóbb
benyújtott pályázatunk nem nyert. Az ÁNTSZ. többször szóvá tette a védőnői helyiség, az
orvosi rendelő és váró padozatának kicserélését. Véleménye szerint az jelenleg is megfelelő.
Ha lesz rá pénz, ha nyer egy pályázat, akkor igyekszünk kicserélni.
A védőnő két községet lát el. Úgy tűnik, hogy e faladat ellátására a rendelkezésre álló pénz
elegendő.

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:
A bizottság a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot megtárgyalta, s azt a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Nagylók- Hantos Védőnői Társulás 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról 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
34./2010.( IV. 29. ) számú h a t á r o z a t a
Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről.
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylók – Hantos
Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2005. december 28-án aláírt
Társulási megállapodásának 4.16. pontjában meghatározott előzetes
véleményezési jogával élve megtárgyalta a Nagylók – Hantos Védőnői
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót .
A Képviselő-testület elfogadja és egyetért azzal, hogy a Nagylók –
Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2009. évi
költségvetésének végrehajtása 2.936.000,- Ft teljesített kiadással - és
2.997.000 Ft.- bevétellel valamint 154.000.-Ft pénzmaradvánnyal
kerüljön elfogadásra
A Képviselő-testület elfogadja és egyetért azzal, hogy a kiemelt kiadások
az alábbiak szerint kerüljenek megállapításra:
- személyi jellegű
1.910.000- Ft
- személyi juttatás járuléka
:
579.000- Ft
- dologi jellegű
:
447.000- Ft
A
Képviselő-testület elfogadja, és egyetért azzal,
hogy a 2009. évi
pénzmaradvány a Hantos és Nagylók településen üzemeltett tanácsadók
rezsiköltségeinek fedezetére kerüljön felhasználásra..
A Képviselő-testület elfogadja és egyetért azzal , hogy a 2009. évi
pénzmaradvány a Hantos és Nagylók településen üzemeltett tanácsadók
rezsiköltségeinek fedezetére kerüljön felhasználásra, a rezsiköltség arányában.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a Képviselőtestület döntéséről Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületét értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2010. április 30.

4. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítása

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
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Virág József polgármester:
Az önkormányzati rendeletet egy éven belül többször is módosítani szükséges, hiszen előre
nem látható bevételek és kiadások keletkezhetnek. A képviselő-testület minden bevételről,
illetve kiadásról tudott, hiszen az év folyamán tájékoztatva lett.
Valamennyi kiadásra testületi határozat született.
A Pénzügyi Alaptól fejlesztésre felvettünk 4,5 millió forintot, melyet nem használtunk fel,
mivel a Rákóczi utca felújítására benyújtott pályázatunk nem nyert. Ezt a pénzt a
pénzmaradványból vissza kell fizetnünk.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel és rendelet-tervezettel
,valamint és az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólások:
Gyömörei Barnáné az ügyrendi bizottság elnöke:
Az
ügyrendi bizottság a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
megtárgyalta, és az a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés- hozzászólás nem hangzott el.

Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és rendelet-tervezetet
elfogadja, az névolvasásra igennel, vagy nemmel
szavazzon:
Virág József: igen, Hangyál Csaba: igen, Koncz Ferenc: igen, Gyömörei Barnáné: igen, Suhaj
Józsefné: igen, Parádi Lászlóné: igen.
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
5/2010.( IV.30. ) számú
RENDELETE

Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.

( Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. )

5. napirend

Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása.

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester:
Az önkormányzat több feladatot társulásban hajt végre. A társulások beszámolói képezik e
napirend gerincét. Valamennyi
társulási anyag elfogadásra került,. Ezen anyagok
összefésülése alapján készült a költségvetésünk végrehajtásáról szóló rendelet.
Úgy tűnik, hogy a betervezett feladatok - a fejlesztésen kívül – megvalósultak. A Rákóczi
utca, Hunyadi utca útfelújítási munkák maradtak el, mivel a benyújtott pályázat nem nyert.
Reméljük, hogy a közeljövőben pályázatunk nyerni fog,
Véleménye szerint az elmúlt évben jó évet zártunk.

s akkor a feladat megvalósul.
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel és rendelet-tervezettel
,valamint és az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólások:
Gyömörei Barnáné az ügyrendi bizottság elnöke:
Az
ügyrendi bizottság a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
megtárgyalta, és az a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi
elfogadja, az
költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet
névolvasásra igennel, vagy nemmel szavazzon:
Virág József: igen, Hangyál Csaba: igen, Koncz Ferenc: igen, Gyömörei Barnáné: igen, Suhaj
Józsefné: igen, Parádi Lászlóné: igen.
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
6/2010.( IV.30. ) számú
RENDELETE
Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Hantos Községi Önkormányzat Hantos Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.

( Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. )

13

6. napirend
Az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzéséről szóló tájékoztató

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester:
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a megbízásunk alapján a belsőellenőrzési
feladatokat elvégezte.
A támogatások ellenőrzése során a támogatási szerződések megkötését ellenőrizték.
Minden forintról szerződést kell kötni és a felhasználásról el kell számolni. Azt a szervezetet
nem lehet újra támogatni, aki az előző évi támogatás felhasználásáról nem számolt el. Négyöt olyan szervezetünk van, akit rendszeresen támogatunk.
Valamennyi támogatást , a annak felhasználását ellenőrizték, s megfelelőnek találták.
Közbeszerzési eljárásunk 2009-évben nem volt.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel és határozati javaslattal
,valamint és az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólások:
Gyömörei Barnáné az ügyrendi bizottság elnöke:
Az
ügyrendi bizottság a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
megtárgyalta, és az a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés- hozzászólás nem hangzott el.

Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzéséről
szólótájékoztatót 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 35/2010.( IV.29. ) Kt. számú
határozat a
az Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzéséről szóló tájékoztatóról
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, – megtárgyalta a belső ellenőrzés
2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozza:
A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést Hantos Községi Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek 2009. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Virág József polgármester

7. napirend
Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester:
2010-évbden nem lesz olyan beruházásunk, amely közbeszerzési közbeszerzési eljárás alá
esne, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2010.
évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel és határozati javaslattal
,valamint és az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólások:
Gyömörei Barnáné az ügyrend bizottság elnöke:
A napirendre vonatkozó határozati javaslatot a bizottság elfogadásra javasolja.
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A napirenddel kapcsolatban további kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervéről
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 36/2010.( IV.29. ) Kt. számú
határozat a
Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Hantos Község Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési
terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem
éri el a 2010. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat.
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési
eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás
felmerülésekor.
Határidő: 2010. december 31
Felelős: Virág József polgármester

8. napirend
Megállapodás tervezet Varga Gábor országgyűlési képviselővel

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester:
Az előző ülésen a képviselő-testület már tárgyalta e napirendet. Az a döntés született, hogy
választások eredménye után térjünk vissza e témára, s akkor hozzon döntést a képviselőtestület. Varga Gábort nagy többséggel megválasztották országgyűlési képviselőnek.
Véleménye szerint a megállapodást alá kell írni, mert Hantos községnek is előnye származik
belőle.
Az volt a gond az előző években, hogy olyan pályázatokat írtak ki , amelyre a
kistelepüléseken nem volt szükség. A jövőben közös cselekvési terv kerül összeállításra,
amely meghatározza a szerződő felek teendőit.
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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 Varga Gábor országgyűlési képviselővel megkötésre
kerülő megállapodás tervezetet 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 37/2010.( IV.29. ) Kt. számú
határozat a
Varga Gábor országgyűlési képviselővel kötendő megállapodásról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Varga Gábor
országgyűlési képviselővel kötendő megállapodás tervezetet és azt változtatás nélkül
elfogadja.
( A megállapodás tervezet a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva )
A település érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás tervezetet
írja alá.
Határidő: 2010. 05.15.
Felelős: Virág József polgármester
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9. napirend
Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester :
Gálné Papp Erika körjegyző készítette az átfogó beszámolót. Elmondja, hogy minden év
május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, melyet a
képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Elkészítette beszámolóját a gyermekjóléti szolgálat
családgondozója is.
Nagyon nehéz a gyámügyi feladat ellátása. Pár éve hozták létre a gyermekjóléti szolgálatot,
amely nagyban segíti a hivatal munkáját. Suhaj Józsefné pedagógus látja el a családgondozó
feladatait. Ismeri a gyerekeket, ismeri a szülőket, mégsem egyszerű a feladat ellátása.
Nagyon sok gond van a szülőkkel, mert nem látják el megfelelően a szülői feladataikat. A
gyermekek nevelésénél is sok gond, probléma merül fel. A szülők nem veszik szívesen, ha
bárki elmondja véleményét a gyermekével , illetve a gyermekneveléssel kapcsolatban. A
családgondozó, a hivatal dolgozói segítő szándékát sokszor a szülők elutasítják, a tanácsokat
nem fogadják meg.
Egyre nehezebb mind a pedagógusok, mind a családgondozó, mind a hivatal dolgozóinak
munkája, mert szinte alig van olyan eszköz a kezükben, amellyel a gyermekeknél , illetve a
szülőknél eredményt lehetne elérni.

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 Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységről 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 38/2010.
( IV. 29. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló komplex
átfogó beszámolóról.
Hantos Község Képviselő-testülete a 2009. évi
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló komplex, átfogó
beszámolót elfogadja.
Utasítja a körjegyzőt , hogy a beszámolót a Közép-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.
Felelős: Gálné Papp Erika körjegyző
Határidő: jóváhagyást követő 5 nap
10. napirend

Közös háziorvosi körzet létrehozására irányuló kezdeményezéssel kapcsolatos döntés.

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester:
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte, hogy Nagylók és
Hantos községek közös háziorvosi körzetet hozzanak létre. Mint tudjuk Nagylók községnek
és Hantos községnek sincs önálló háziorvosa. Mindkét település egészségügyi ellátása
helyettesítéssel van megoldva.
Pár évvel ezelőtt már kezdeményeztük a közös háziorvosi körzet létrehozását, de abba
maradt, mivel Nagylók község önálló háziorvost kapott.
A háziorvosi szolgálatot közösen fenntartani biztosan olcsóbb lesz. Sajnos az lehet, hogy az
ellátás színvonalát érinteni fogja közös orvosi körzet.
A sárosdi háziorvos által ellátott helyettesítésnél nem kedvezőtlenebb a helyzet. Véleménye
szerint minden nap lesz pár órában orvosi rendelés a jövőben is.
A két község lakosságának kártyaszáma sem éri el a jogszabályban meghatározott létszámot,
így az egészségügyi ellátás megfelelően ellátható.
Reméljük lesz olyan jelentkező, aki a két község háziorvosi teendőit ellátja. Ahhoz, hogy az
állást meg tudjuk hirdetni ki kell nyilatkoztatnunk szándékunkat arról, hogy egyetértünk
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének kezdeményezésével, s a közös
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háziorvosi körzet létrehozását támogatjuk.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel és határozati javaslattal
,valamint és az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólások:
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az orvosi állás meghirdetésére jelentkezőt tájékoztatni kell arról, hogy Hantos községben is
van szolgálati lakás. Az orvos döntse el azt, hogy a nagylóki, vagy a hantosi szolgálati lakást
foglalja el.
Virág József polgármester:
Hantos községben jelenleg két üres szolgálati lakás van. Mindkettőbe
bármikor
beköltözhetne a háziorvos, ha Hantos községet választaná.
Sajnos az is elképzelhető az is, hogy Székesfehérvárról jár ki naponta a háziorvos. Amióta a
központi ügyeletet megszervezték, azóta a háziorvosoknak sokkal könnyebb a helyzete, mert
négy órakor lejár a munkaidejük, és nyugodtam hazamehetnek, nem kell készenlétet
tartaniuk.
Valószínű, hogy a jövőben több könnyebbséget engednek a háziorvosoknak például a
szakképzettség területén is. A háziorvosoknak kifizetődőbb az, ha vállalkozásban látják el
munkájukat.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Közös háziorvosi körzet létrehozásáról 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 39/2010.( IV. 29. ) Kt. számú
határozat a
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által szándéknyilatkozatban
kezdeményezett Nagylók-Hantos közös háziorvosi körzet létrehozásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylók Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete által közös háziorvosi körzet létrehozásának
kezdeményezéséről szóló szándéknyilatkozatot és az ügyben az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete egyetértve Nagylók Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének szándéknyilatkozatával
a közös vegyes háziorvosi körzet létrehozásának kezdeményezését
Önkormányzatával támogatja.

Nagylók Község

Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagylók-Hantos közös háziorvosi
körzet létrehozásának előkészítése céljából tárgyalásokat folytasson Nagylók község
polgármesterével, a közös háziorvosi körzet elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Virág József polgármester.
10. napirend

A Tejcsarnok megvásárlása iránti (56/14.hrsz.) kérelem megtárgyalása, valamint a Hunyadi
utca 45. szám melletti (279/2 hrsz-ú , volt játszótér) terület megvásárlása iránti kérelem
megtárgyalása

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:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2010( IV. 29. ) számú határozata:
Zárt ülés elrendeléséről.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
a Tejcsarnok megvásárlása iránti (56/14.hrsz.) kérelem megtárgyalása,
valamint a Hunyadi utca 45. szám melletti (279/2 hrsz-ú , volt
játszótér) terület megvásárlása iránti kérelem megtárgyalása ügyében
zárt ülést rendel el.

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 a
hantosi
a 56/14.hrsz. számú ingatlant ( tejcsarnok ) Koncz Mária 2434 Hantos,
Petőfi utca 19. szám alatti lakos részére 200.000.—Ft-ért értékesítette.

•

Elmondja továbbá, hogy a Hunyadi utca 45. szám melletti (279/2 hrsz-ú , volt játszótér)
terület megvásárlása iránti kérelem ügyében a döntést elnapolta.

A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.
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2./ A Központi Általános Iskola , Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - 7000
Sárbogárd, József Attila u.l4. – közintézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása véleményezése.
Virág József polgármester:
Ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot , melyet a napokban kaptunk meg .
Az előterjesztést és a határozati javaslatot 2010. április 30-ig kell megtárgyalni a képviselőtestületnek. Hantos község társulási formában részt vesz a gyermekjóléti feladatok
ellátásában. Az előző ülésen tárgyalta a képviselő-testület, hogy plusz szakfeladatokat
vegyen fel az intézmény, hozzájárultunk ahhoz, hogy azok az alapító okiratba bekerüljenek.
Ez magával vonja azt is automatikusan, hogy a szakfeladatokkal az SZMSZ-t ki kell
egészíteni.
A törvényben előírt szervezetek véleményezték és elfogadták.
A társulásban részt vevő önkormányzatoknak is el kell fogadni ahhoz, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzata is meghozhassa döntését.
Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester:
Kéri, hogy az előterjesztéssel és határozati javaslattal kapcsolatban mondják el
hozzászólásaikat.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Virág József polgármester:
Kéri, hogy aki az előterjesztést és a 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
43/2010. ( IV.29. ) számú h a t á r o z a t a
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – 7000 Sárbogárd, József A . u. 14. közintézménye
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának véleményezése
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat – 7000 Sárbogárd, József A . u. 14. közintézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Sárbogárd - Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás Társulási megállapodásában
foglalt véleményezési jogával élve egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
a Központi Általános Iskola Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat- 7000 Sárbogárd, József Attila u.14.- közintézménye
Szervezeti és Működési Szabályzatának Szervezeti és Működési Szabályzata következő módosításait jóváhagyja:
II.Az intézmény általános jellemzői
1.A többcélú intézmény neve címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, jogosítványai pont kiegészül a
következőkkel:
e.) 2010.január 1-től alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül
tanulási zavar, beilleszkedési nehézség és viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek nevelése
- érzékszervi fogyatékosság : hallássérült gyermekek nevelése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8 évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) ezen belül:
tanulási zavar, beilleszkedési nehézség és viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő tanulók nevelése,
oktatása
- érzékszervi fogyatékosság : hallássérült gyermekek nevelése
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) ezen belül:
tanulási zavar, beilleszkedési nehézség és viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő tanulók nevelése,
oktatása
- érzékszervi fogyatékosság : hallássérült gyermekek nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
856012 Korai fejlesztés, gondozás
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése, ezen
belül:
tanulási zavar, beilleszkedési nehézség és viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő tanulók nevelése,
oktatása
érzékszervi fogyatékosság : hallássérült gyermekek nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése, ezen belül:
tanulási zavar, beilleszkedési nehézség és viselkedés fejlődésének organikus okokra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő tanulók nevelése,
oktatása
érzékszervi fogyatékosság : hallássérült gyermekek nevelése
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889924 Családsegítés
890441 Közcélú foglalkoztatás
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő:
2010.május 10.
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3./ Mezőfalva-Hantos-Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervének elfogadása.

Az intézkedési tervet és a határozati javaslatot a képviselő-testület tagjai megkapták,
jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Virág József polgármester:
A Társulás pályázatot nyújtott be eszközbeszerzésre. Számítógépek, központok, fülhallgatók,
egyéb más eszközök beszerzését szeretnék elnyerni, melyet a gyermekek oktatására szeretnék
felhasználni. A pályázat kb. 34 millió forint elnyerését célozta meg.
A pályázatot elnyerték. Ahhoz, hogy a pénzt le tudják hívni szükség van arra, hogy az
intézmény
rendelkezzen
a
Mezőfalva-Hantos-Daruszentmiklós
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel.
Volt már ilyen tervük, de új formátumban kellett beadni. A terv átdolgozására és
elfogadására nagyon rövid idő állt rendelkezésre.
A jelenlegi pályáztatási gyakorlat nagyon szigorú. Sajnos többször előfordult már, hogy soron
kívül kellett foglalkozni vele.
A Társulásban részvevő települések önkormányzatainak el kell fogadnia ahhoz, hogy be
lehessen nyújtani.
Ez az anyag később bármikor módosítható. Amennyiben a pályázat nyer, Hantos négy osztály
felszerelését kapja meg.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az intézkedési tervet , a határozati javaslatot fogadja
el.
Kéri, hogy az előterjesztéssel és határozati javaslattal kapcsolatban mondják el
hozzászólásaikat.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Virág József polgármester:
Kéri, hogy aki az előterjesztést és a 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
44./2010.( IV. 29. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
Mezőfalva-Hantos-Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzése és Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési
Tervének elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a
Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási esélyegyenlőségi
helyzetelemzését és Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési
tervét ( a jegyzőkönyvhöz csatolva) valamint annak a
településre vonatkozó feladatait megvitatta és elfogadta.
A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a a
polgármestert , hogy a Mezőfalva-Hantos-Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Közoktatási
Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzéséről
és
Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervéről szóló dokumentumot
aláírja.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: azonnal
4./ Jobbik Magyarországért Mozgalom Hantosi Helyi Szervezetének kérelme Trianon emlékmű létesítése ügyében.
Virág József polgármester:
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Hantosi Helyi Szervezete kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez. Kérte, hogy járuljon hozzá, hogy a hantosi parkban Trianon-emlékmű
létesüljön, illetve felállításra kerüljön egy történelmi kettős kereszt.
A kérelmet és mellékletét a képviselő-testület tagjai írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz
csatolva. Elmondja, hogy tudomása szerint Kápolnásnyéken, Seregélyesen, Lepsényben már
van hasonló emlékmű, olyan, mint amilyet Hantos községbe terveznek.
Nem tiltott az emlékmű felállítása, minden szervezetnek van joga kezdeményezni emlékmű
felállítását. A park
területe az önkormányzat tulajdona, ezért a képviselő-testület
hozzájárulása szükséges az emlékmű felállításához.
Javasolja, hogy a képviselő-testület engedélyezze a parkban az emlékmű felállítását.
A parkban bármelyik helyszín megfelelne a szervezetnek az emlékmű felállításához.
Javasolja, hogy a helyszínt a park közepén lévő utaktól az iskola sarkához vezető jelképes
útnak a felénél a pad és egy újonnan telepített fától az iskola felé a park vonalában
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határozzuk meg. A kultúrháztól, a Petőfi utcáról, az iskolától, az óvodától is látni lehetne.
Kéri, hogy a képviselő-testület tagjai a kérelemmel kapcsolatban mondják el véleményüket,
hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólások :
Koncz Ferenc települési képviselő:
Véleménye szerint nagyon központi helyen lenne a parkban. Nem mindenkinek tetszik az
emlékmű felállítása. Seregélyesen is sokan nem értenek egyet az emlékmű felállításával,
pedig a település legvégén állították fel a főút mellett, nem központi helyen van az emlékmű.
A park központi helyen van, a fiatalok sokan látogatják, estefelé sokan vannak a parkban.
Szerinte nem a parkban kellene felállítani az emlékművet, még a végén az lesz Hantos
jelképe.
A parkban kulturális rendezvények vannak, nem való oda a Trianoni emlékmű.
Virág József polgármester:
Az önkormányzat mondhatja azt, hogy nem engedélyezi a parkban az emlékmű felállítását.
Akkor egy másik területet kellene kijelölni e célra. Véleménye szerint ha a parkban lenne az
emlékmű nem látnák annyian, mint például Seregélyesen a főút mellett.
A művelődési ház és a játszótér közötti területen szerették volna elhelyezni az emlékművet,
de azt nem javasolja. Nem javasolt a búcsú helyén sem.
A választások során kb 150 fő szavazott a Jobbikra. Ez azért jelentős szám. Ha megépül az
emlékmű, biztosan vigyázni fognak rá, rendben tartják a környezetét, nem engedik, hogy
megrongálják.
Véleménye szerint nem keltene közfelháborodást az emlékmű felállítása.
Parádi Lászlóné települési képviselő:
Nem az emlékmű ellen van kifogása.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Véleménye szerint a parkban a sorompó melletti területen kellene az emlékművet elhelyezni.
Gyömörei Barnáné települési képviselő:
Ha a sorompó mellett lenne az emlékmű, akkor többen látnák, mint a parkban.
Nem lenne szerencsés a parkban felállítani az emlékművet. A gyerekek ott járnak keresztül
az iskolába.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
A képviselő-testület azt is mondhatja, hogy nem engedélyezi az emlékmű felállítását.

27

Virág József polgármester:
Fel lehetne állítani az emlékművet a park másik felén is a sorompó közelében. Véleménye
szerint nem baj az, ha sokan látják.
Úgy látszik, hogy nem tudunk egyezségre jutni az emlékmű Parkon belüli felállítása
helyében. Úgy látja, hogy a testület nem ért egyet azzal, hogy az emlékmű a játszótér és a
Művelődési Ház közötti területen legyen. Javasolja, hogy engedélyezze a Képviselő-testület
az emlékmű felállítását a Parkban, a konkrét hely kijelölésére pedig hozzunk létre egy
bizottságot, akik egyeztetnek a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Hantosi Helyi
szervezetével, s közösen kijelölik az emlékmű helyét a parkban.
Javasolja, hogy a bizottság elnöke: Koncz Ferenc, tagja : Hangyál Csaba települési
képviselő és Bolye Ferenc a Faluvédő és Kulturális Egyesület Elnöke legyen.
A bizottság hívja meg a Jobbik helyi szervezetének vezetőjét az egyeztetésre. Amennyiben
sikerül egyezségre jutni, akkor a következő képviselő-testületi ülésen már pontosan meg lehet
határozni az emlékmű helyét. Természetesen törekedni kell arra, hogy a képviselő-testület
által megnevezett helyek valamelyikét jelöljék ki az emlékmű helyének.

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
45/2010. ( IV.29. ) számú h a t á r o z a t a
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM Fejér Megyei illetve Hantosi Helyi
Szervezete kérelme az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi Parkban Trianoni
Emlékmű felállítása engedélyezése ügyében
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalva a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Fejér Megyei valamint Hantosi Helyi Szervezetének a az
Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi Parkban Trianoni emlékmű felállítása
engedélyezése iránti kérelmét az ügyben az alábbi döntést hozta:
A tulajdonában lévő Hantosi Parkban ( 93 hrsz-ú) hozzájárul a bemutatott terv alapján
elkészítendő emlékmű felállításához ( terv jegyzőkönyvhöz csatolva) azzal, hogy annak
felállításáról, a szükséges engedélyezési eljárások, engedélyek beszerzéséről valamint az
emlékmű későbbi karbantartásáról a kérelmező Jobbik Magyarországért Mozgalom
Fejér Megyei Szervezete köteles gondoskodni.
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Az emlékmű elhelyezését a Parkon belül kérelmezett helyen ( a játszótér és a Kultúrház
között) nem engedélyezi.
Az emlékmű Parkon belüli konkrét helyének meghatározására ideiglenes bizottságot
hoz létre, melynek elnökévé
Koncz Ferenc települési képviselőt,
tagjaivá:
Hangyál Csaba alpolgármestert, és
Bolye Ferenc Faluvédő és Kulturális Egyesület elnökét válassza meg.
Felhatalmazza és utasítja a Bizottságot, hogy a tulajdonában lévő hantosi Parkon belül
az emlékmű helyét egyeztetve a kérelmező Jobbik Magyarországért Mozgalom Fejér
Megyei Szervezetével kijelölje.
Felelős: Koncz Ferenc az Ideiglenes Bizottság elnöke
Határidő: 2010. május 31.

5/ Polgármester részére fizetéselőleg biztosítása.
Virág József polgármester:
Azzal a kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy részére 100.000.- Ft fizetéselőleget
biztosítson.
A fizetéselőleget 10-hónap alatt havi 10.000.- Ft-os egyenlő részletekben kívánja
visszafizetni.
Mivel saját ügyéről van szó, jelzi személyes érintettségét, az ülés további vezetésére
Hangyál Csaba alpolgármestert kéri meg.
Hagyál Csaba alpolgármester :
Javasolja, hogy Virág József polgármester részére a
fizetéselőleget állapítson meg.

képviselő-testület 100.000.- Ft

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Hangyál Csaba alpolgármester:
Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület
öt
igen szavazattal,
ellenszavazat és
tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46./2010.( IV. 29. ) számú h a t á r o z a t a
Virág József polgármester részére fizetési előleg
engedélyezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Virág József polgármester részére 100.000.—Ft azaz
egyszázezerforint fizetési előleg kifizetését engedélyezi.
A fizetési előleget 2010. június hó 5. napjától kell
visszafizetnie hat havi – havonta - egyenlő részletekben.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye
meg.
Határidő: 2010. május 5.
Felelős: Gálné Papp Erika körjegyző

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.
Virág József polgármester:
Kéri, hogy akinek kérdése, bejelentése van, az tegye meg.
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Egyéb kérdés, hozzászólás, bejelentés nem hangzott el.

Virág József polgármester:
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az ülést 19,30- órakor bezárta.

K.m.f.
/: Virág József :/
polgármester

/ : Gyömörei Barnáné :/
jkv. hitelesítő

/: Gálné Papp Erika :/
körjegyző

/ : Hangyál Csaba : /
jkv. hitelesítő

