JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-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 ,
Zab Zsuzsanna
települési képviselők.
Továbbá:

Gálné Papp Erika körjegyző ,
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző ,
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távolmaradt:
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 hét
megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zab Zsuzsanna és Suhaj Józsefné
képviselőket.

fő jelen van ,azt
települési

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s hét
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Zab Zsuzsanna
és Suhaj Józsefné
települési képviselőket megválasztotta.
Virág József polgármester :
Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
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Napirend:
1.) Tájékoztató Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot fenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Virág József polgármester
2.) Tájékoztató Nagylók-Hantos
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Virág József polgármester

Községek

Körjegyzősége

2010.

évi

3.) Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Virág József polgármester
4.) Tájékoztató Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Virág József polgármester
5.) Sárbogárd –Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásnak módosításáról
Előadó: Virág József polgármester
6.) Egyebek, bejelentések
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Tájékoztató Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot fenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
A napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot a képviselő-testület
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

tagjai

Virág József polgármester:
Az előterjesztés áttanulmányozása során látjuk, hogy a költségvetést 41,8 % ra teljesítettük.
A védőnői szolgálat az idei évben is jól működött. Az idei évben a védőnő személye
változott. A feladatokat Nagy Ferencné védőnő helyettesítéssel látja el. A helyettesítés nem
kerül annyiba, mintha főállású védőnő látná el a feladatokat. Úgy látjuk, hogy a feladatot a
helyettesítő védőnő megfelelően ellátja. A költségvetés az év végéig teljesíthető lesz.
Egyenlőre a feladat továbbra is helyettesítéssel lesz ellátva.
Hantos községben van egy fő, aki védőnőnek tanul. Ha megszerzi a diplomáját, szeretné
megpályázni az állást. Mindkét községnek jó lenne, ha helybeli védőnő látná el a feladatokat.
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Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester:
Kéri, hogy aki a Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot fenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2010. (IX.15.)
számú határozata
Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010 évi
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010.
évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:
Bevétel:
Átvett pénzeszköz MEP-től
Összesen:

Előirányzat
3.084. eFt
3.084. eFt

Teljesítés
1.563 eFt
1.563 eFt

Előirányzat
1.962 eFt
470 eFt
280 eFt
2.712 eFt

Teljesítés
1.014 eFt
257 eFt
103 eFt
1.374 eFt

Kiadás:
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen:

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a
meg.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.

szükséges intézkedéseket tegye
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2. napirend
Tájékoztató Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Virág József polgármester:
A beszámolóból látjuk, hogy a félévi teljesítés kevesebb, mint amennyit terveztünk. Ez abból
is adódik, hogy január l-én kezdtük meg a körjegyzőség működtetését Nagylók községben,
így csak öt hónap kiadásai szerepelnek a kiadások között. A hatodik hónap majd a következő
félévi beszámolóban fog szerepelni. A rendszeres személyi juttatásoknál is lényegesen
kevesebb a kiadás, mint a tervezett összeg. A körjegyzőség működése megfelelő.

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 Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2010.(IX.15.) számú határozata
Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Községek
Körjegyzősége 2010 évi
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzőség
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg:

2010.

évi

Bevétel:
Állami hozzájárulás:
Átvett pénzeszköz
Hantos Községi Önk.
Átvett pénzeszköz
Nagylók Községi Önk.
Összesen:

Módosított előirányzat
5.118 e Ft

Teljesítés
2.559 e Ft

8.746 eFt

3.492 e Ft

11.282 eFt
25.146 eFt

4.460 e Ft
10.511 eFt

Előirányzat
19.456 eFt
4.851 eFt
839 eFt
25.146 eFt

Teljesítés
8.232 eFt
2.061 eFt
218 eFt
10.511 eFt

Kiadás:
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Összesen:

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a
meg.
Felelős: Virág József polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.

szükséges intézkedéseket tegye

3. napirend

Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Virág József polgármester:
Az év során voltak olyan bevételek, amelyeket előre nem lehetett látni, így nem lehetett a
költségvetés készítésekor betervezni sem, pl. gyermekek nyári étkeztetése.
A költségvetés módosítására ezért volt szükség.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel és rendelet-tervezettel
,valamint és az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.
Gyömörei Barnáné ügyrendi bizottság elnöke:
Az Ügyrendi Bizottság
elfogadásra javasolta.

a napirendi pontra vonatkozó előterjesztést

megtárgyalta. És

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a

Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 1/2010.( II.15.) számú rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-

tervezetet elfogadja, az névolvasásra

szavazzon:

Virág József: igen, Gyömörei Barnáné : igen, Hangyál Csaba : igen, Koncz Ferenc:
igen, Parádi Lászlóné : igen, Suhaj Józsefné: igen, Zab Zsuzsanna: igen.
Szavazás a rendeletről
minősített többséggel:
A Képviselő-testület Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.( II. 15.) számú rendeletének
módosítása ügyében
hét igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő rendeletét megalkotta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2010. ( IX. 16.) Kt. számú
RENDELETE
A Képviselő-testület Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 1/2010.(II. 15.) számú rendeletének
módosításáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
A Képviselő-testület Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 1/2010.( II. 15.) számú rendeletének
módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadta és
rendeletté emeli.
( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva )
4. napirend
Tájékoztató Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Virág József polgármester
A költségvetés első félévi teljesítéséről szóló tájékoztató tartalmazza azt, hogy a tervezett
bevételeket, illetve kiadásokat hogyan sikerült megvalósítani, teljesíteni.
Természetesen nem lehet pontosan előre látni azt, hogy mennyi lesz a bevétel, illetve a
kiadás. Vannak olyan feladatok, melyek év közben jelentkeznek, előre nem láthatók.
A szociális feladatokra tervezett összeget túlléptük, ami abból adódik, hogy a lakosság anyagi
és szociális helyzete sajnos romlott, egyre nehezebb. Egyre több a munkanélküli ellátásban
részesülő, akinek családja támogatásra, segítségre szorul.
Nem lehet pontosan betervezi az aktív korúak ellátására szoruló személyeket sem, hiszen
előre nem látni pontosan, hogy hány fő lesz munkanélküli, hány fő lesz jogosult
rendelkezésre állási támogatásra. Azt sem tudjuk előre pontosan, hogy hány fő fog közcélú,
illetve közhasznú munkát végezni.
Az önkormányzatnak az a jó, ha minél több munkanélkülit tud foglalkoztatni. Jó azért, mert a
foglalkoztatott jövedelme magasabb lesz, így családját könnyebben el tudja tartani. Jó a
foglalkoztatottnak is, mert érzi, hogy szüksége van a munkájára, s nem szorul annyi segélyre,
mint egyébként szorulna.
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A polgármesteri hivatal felújítása befejeződött., ami 7 millió forint plusz kiadást jelentett a
tervezetthez képet. Ezen összeg bevételét a hetekben várjuk. Az elszámolások folyamatban
vannak. Az átadás során előirt hiánypótlásokat elvégeztük.
A költségvetésünk egyébként
jónak mondható. Bevételeink, kiadásaink a vártnak
megfelelően alakultak.
Az adóból a bevételek folyamatosan érkeznek a számlánkra. Várhatóan vissza tudjuk fizetni
azt a 4 millió forintot, melyet kölcsön kaptunk a Megyei Pénzügyi Alaptól a meg nem
valósult beruházásra.
Véleménye szerint a költségvetés a vártnak megfelelően alakult az idei évbe.

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 napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot az ügyrendi bizottság
megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolta.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és a határozati javaslatot
elfogadja, az névolvasásra szavazzon.
Virág József: igen, Gyömörei Barnáné : igen, Hangyál Csaba : igen, Koncz Ferenc:
igen, Parádi Lászlóné : igen, Suhaj Józsefné: igen, Zab Zsuzsanna: igen.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2010. (IX. 15.) számú határozata
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló- többször módosított- 1992.
évi XXXVIII. tv. 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat
adatait – a Hantos Községi Önkormányzat módosított 1/2010. (II. 15.) számú költségvetési rendelete 2.§.ban meghatározott címrend szerint – tartalmazza.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi alakulása (Me.: ezer Ft)
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az
alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat
Módosított
2008.
I.
félévi
Eredeti előirányzat
Teljesítés alakulása
megnevezése
előirányzat
teljesítés
Kiadások
109000
109868
44801
41
főösszesen
Bevételek
109000
109868
50847
46
főösszesen
Ennek részletezését a beszámoló 1. sz. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat 2010. évi I. félévi költségvetési támogatások bevételeinek
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az I. félévi teljesítést
a beszámoló tájékoztató mellékletek III. számú melléklete bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
4. Az önkormányzat 2010. I. félévi működési kiadásainak teljesítését a beszámoló 2 számú melléklete
szakfeladatonkénti bontásban tartalmazza.
5. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2008.
I.
félévi Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
Felújítási
és
felhalmozási kiadások
összesen:
1968
1968
593
30
Ebből:
- felújítások
778
778
198
25
- felhalmozási célú
1190
1190
395
33
kiadások

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés
alakulását feladatonként a tájékoztató 5 és 6. számú melléklet tartalmazza.
6.

Az önkormányzat végleges pénzeszköz átadásának , egyéb támogatás teljesítését és a teljesítés alakulását a
beszámoló 3. számú melléklet rögzíti.
7. Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a
beszámoló 4. számú melléklete tartalmazza.
A tartalék összegének alakulásáról
8. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
megnevezése
Tartalék
2638
3506
Ebből:
1522
- általános tartalék
1116
- céltartalék
Határidő: azonnal
Felelős: Virág József polgármester

2390
1116
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5. napirend
Sárbogárd –Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásnak módosításáról
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Virág József polgármester:
Helyettes szülői hálózat megszervezésével kapcsolatban már beszéltünk erről a témáról. A
Társulási megállapodást módosítanunk kell.
A helyettes szülői hálózatra azért van szükség, mert például, ha valaki megbetegszik, vagy
olyan helyzetbe kerül váratlanul, hogy gyermekei felügyeletét , ellátását egy időre nem tudja
biztosítani, legyen lehetősége arra, hogy a gyermekei ellátása biztosított legyen a helyettes
szülői hálózaton keresztül. Sajnos előfordulhat ilyen az életben, bár mindenki igyekszik
megoldani a problémáját a családjával, vagy barátaival.
A jogszabály előírja, hogy kisebb településen is létre kell hozni a helyettes szülői hálózatot.
Mi csak társulás útján tudjuk ezt a feladatot megoldani. Egyik probléma az lenne, hogy nehéz
olyan embert találni, aki ezt elvállalná, hisz a szabályok is szigorúak vele szemben. A másik
probléma pedig az, hogy akkor is kellene fizetni a helyettes szülőnek, ha nem lenne éppen
munkája, hisz készenlétben kell állnia. Erre az önkormányzatnak nem lenne elég pénze, azért
látja el a feladatot társulás formájában.

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 előterjesztésből és a határozati javaslatból sem derül ki pontosan, hogy mennyi az az
összeg, amelyet az önkormányzatnak erre a feladatra ki kell fizetnie.
Virág József polgármester:
Ezen összeg meghatározását és a kifizetés módját az eredeti megállapodás tartalmazza. A
megállapodást egységes szerkezetben nem kaptuk meg Sárbogárd várostól.
Szó szerint ismerteti az eredeti megállapodás 4. és 5. pontját, mely tartalmazza a kifizetés
összegét és módját.
Elmondja, hogy a helyettes szülő munkájára az évek során sem a mi településünkön, sem
Sárbogárd városban nem volt szükség, ettől függetlenül a jogszabály előírja, hogy a feladatot
meg kell szervezni.
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Koncz Ferenc települési képviselő a kérdésre adott választ elfogadta.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Virág József polgármester
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a Sárbogárd –Hantos – Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásnak módosításáról szóló tájékoztatót és a
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
hét igen szavazattal,
tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, s a következő határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2010. (IX.15.) számú határozata
a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárd – Hantos – Nagylók
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú
előterjesztést megtárgyalta.
A képviselőtestület a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, amely a társulási
megállapodás 5. számú módosítása.

1. A megállapodás 1./ pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Sárbogárd Város, Hantos valamint Nagylók Községek Önkormányzatának
képviselőtestületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 41.§ (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8.§ (1) bekezdésében
szabályozottak szerint, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. Tv. 39-40. §-aiban és a 49.§-ában foglalt feladatok közös
megvalósításában állapodnak meg 2007. január 1-től, határozott időre 2010.
december 31-ig.”
2. A megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 3. A társulás tevékenységi és ellátási köre:
3.1.

A társulás tevékenységi köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 39-40.§-aiban meghatározott
gyermekjóléti szolgáltatási és 49.§.-ában meghatározott helyettes szülői
hálózat gyermekjóléti alapellátások biztosítása, Alapító önkormányzat
által létrehozott Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és
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Gyermekjóléti Szolgálat 7000. Sárbogárd, József A. u. 14. (továbbiakban:
Intézmény) közös fenntartásával.
3.2.

A társulás ellátási köre: a 3.1 pontban meghatározott gyermekjóléti
alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatási, gyermekjóléti szolgálat
és helyettes szülői hálózat feladatokat Hantos Község, Nagylók Község
Önkormányzata és Sárbogárd Város Önkormányzat közigazgatási
területére kiterjedően látja el.”

3. A megállapodás 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.
Fenntartó Önkormányzatok a 3.1 pontban meghatározott
intézmény működési kiadásai közül a gyermekjóléti szolgáltatási és
gyermekjóléti szolgálat költségei közül vállalják a település kötelező
feladatának ellátása érdekében településenként heti 15 órában foglalkoztatott
családgondozó illetményének, egyéb kötelező személyi jellegű juttatásainak,
utazási
költségtérítésének,
étkezési
hozzájárulásának,
ruházati
költségtérítésének, továbbképzési költségeinek és az adott településen
működtetett területi
irodával kapcsolatban a társulásnál felmerülő
költségének megtérítését az 5. – 6. pontban meghatározottak szerint.

A helyettes szülői hálózat működtetése során jelentkező, az 5. pontban foglalt
állami költségvetési hozzájárulással nem fedezett költségét a működési terület
által érintett önkormányzatok az ellátottak arányában viselik.”
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását írja alá, a
szükséges intézkedéseket tegye meg..

Felelős: Virág József
Határidő: 2010. szeptember 25.

6. napirend
Egyebek, Bejelentések
Virág József polgármester:
Véget ért a négy éves önkormányzati ciklus. Valószínűleg az önkormányzati választásokig
nem lesz már ülése a képviselő-testületnek.
Úgy érzi, hogy ennek a képviselő-testületnek nem kell szégyenkeznie az elvégzett munkák
miatt. 2006-ban, amikor a testület megválasztásra került az önkormányzatnak 22 millió forint
forráshiánya volt.
• Az idei évet nagy valószínűséggel forráshiány nélkül , megtakarítással fejezzük be. A
költségvetésünk jelenleg sem forráshiányos.
• A képviselő-testület döntései szükségesek és jók voltak. Törvénytelen, jogszabályt
sértő döntést nem hozott a képviselő-testület az elmúlt négy év alatt.
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A törvény írta elő azt, hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt az oktatás területén
társulásba lépjünk. A társulás miatt többletbevételhez jutottunk.
Valamennyi társulás többletbevétellel járt.
A társulások miatt jelentős
bérmegtakarítások jelentkeztek az oktatásban is, a körjegyzőség létrehozásával is.
A költségvetésünket ez jelentősen befolyásolta.
A négy év során jelentős fejlesztéseket is végrehajtottunk.
A működést valamennyi területen biztosítottuk.
Kifizetetlen számláink nem voltak és jelenleg sincsenek.
A jogszabályban az önkormányzat részére előírt valamennyi kötelező feladatot
megfelelően elláttuk és végrehajtottuk.

Akkor, amikor most mindenki a válságról, az eladósodásról beszél, a mi önkormányzatunk
költségvetése nem forráshiányos. A négy évvel korábbi forráshiányt leküzdöttük.
Ezt nagy részben köszönhetjük s létrehozott társulásoknak. A társulásokkal a kapcsolatunk
jó.
A választók az önkormányzati választás során majd eldöntik, hogy az elvégzett munkánkat
hogyan értékelik.
Megköszöni a képviselő-testület tagjainak a négy év alatt végzett munkáját, megköszöni azt
a segítséget, melyet az önkormányzatért, a lakosságért tettek az elmúlt évek során.
Köszöni a támogatásukat, hiszen azzal hozzásegítették ahhoz, hogy megfelelő döntések
szülessenek.
A testület munkáját nagyon jónak értékeli, hiszen hozzásegítették ahhoz, hogy a kitűzött
feladatok megvalósuljanak, a falu fejlődjön, az önkormányzat működése biztosított legyen.
Sajnos az évek során olyan a törvények , a gazdasági helyzet olyan döntésekre is
kényszerített bennünket, amelyeket korábban nem kellett meglépni, most sem szívesen tettük,
de muszáj volt. Ilyen például az oktatás társulási formában történő ellátása.
Nehezen tettük meg azt a lépést, de szükséges volt. Úgy látja, hogy jól működik az oktatás
társulási formában történő ellátása.
Be kellett látnunk és be kell a jövőben is látnunk, hogy sajnos vannak olyan feladatok, amit
egyedül- kistelepülés lévén – pénzhiány miatt nem tudunk ellátni, ezért szükség van a
társulásokra.
Újra megköszöni
a jelenlévőknek, hogy Hantos község érdekében ilyen szívós,
felelősségteljes munkát végeztek , a szabadidejüket teljesen önzetlenül, mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül feláldozták. Senki nem kért és nem kapott tiszteletdíjai e munkáért,
így Hantos község költségvetését nem terhelte a megállapítható tiszteletdíj összege.
A négy év munkájáért valamennyi önkormányzati képviselő részére átad egy emlékplakettet.
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Gyömörei Barnáné települési képviselő:
Mint korelnök elmondja, hogy leköszön a képviselőtestületi munkától. Nem sértődöttségből,
nem indul a következő önkormányzati választáson, hanem azért, mert elfáradt, minden
energiáját a helyi iskola vezetésére kívánja a jövőben fordítani addig, amíg nyugdíjba nem
mehet.
A jövőben is a faluban él, a községért igyekszik mindent megtenni, de már nem mint
települési képviselő.
Szeretne Virág József polgármester részére átadni egy saját kezűleg készített emléklapot ,
a 25-éve elöljáróként, polgármesterként végzett munkájáért.
Virág József polgármester:
Megköszöni az emléklapot.
Mindenkinek jó erőt, egészséget kíván a további munkájához.

Egyéb bejelentés nem hangzott el.

Virág József polgármester:
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az ülést 18,35- órakor bezárta.

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

/: Gálné Papp Erika :/
körjegyző

/ : Zab Zsuzsanna :/
jkv. hitelesítő

/ : Suhaj Józsefné : /
jkv. hitelesítő

