
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  október hó 
25-én 16- órakor tartott  rendkívüli   üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester  
                         Fischerné Koncz Katalin , 

                    Hangyál Csaba , 
                    Suhaj Józsefné , 
                    Zab Zsuzsanna  ,                

                         települési képviselők.                        
 
Továbbá:        Gálné Papp Erika körjegyző  
                         Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető      
                          

 
 Napirend előtt: 

 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet.  
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt  települési képviselőből öt      fő jelen 
van ,azt  megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Hangyál Csaba  és Zab Zsuzsanna         települési 
képviselőket.  
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  öt       igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba   és  Zab 
Zsuzsanna                   települési képviselőket  megválasztotta.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:  
 
Napirend:   
 

1.  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás keretein belül működő Egyesített Szociális Intézmény útján biztosított 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  fejlesztése érdekében pályázat benyújtása 
valamint az Egyesített Szociális Intézmény működési engedélye módosítása 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
2. Felhatalmazás a polgármester akadályoztatása esetén az Önkormányzat 
képviseletére  Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulásnál Suhaj Józsefné 
alpolgármester részére  
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Előadó: Fischer József polgármester 
 
3. Bejelentések 

  
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta.  
 
 
 
                                    

1. napirend 
 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
keretein belül működő Egyesített Szociális Intézmény útján biztosított jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás  fejlesztése érdekében pályázat benyújtása valamint az Egyesített 

Szociális Intézmény működési engedélye módosítása 
 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Jelenleg Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás keretében az Egyesített Szociális Intézmény  a Társulás hatályos működési 
engedélye alapján 40 darab segélyhívó készüléket üzemeltett – igény hiányában- 
kizárólag Sárbogárd Város közigazgatási területén. A kihelyezett készülékek számát 
40 darabról 50 darabra kívánja növelni Sárbogárd Város, melyeket szintén a város 
területén kerülnének kihelyezésre. 
Mindezt a   Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás keretein belül működő Egyesített Szociális Intézmény útján biztosított 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  fejlesztése keretében   Sárbogárd Város által benyújtott  
pályázat keretében szeretnénk megvalósítani.   
A  benyújtandó pályázat benyújtási határideje :  2010. november 9.  
Hantos Község Önkormányzatának határozatára is szükség van a pályázat 
benyújtásához- tekintettel az Intézményfenntartó Társulásra- a benyújtás határideje 
nagyon rövid,  ezért volt szükség a rendkívüli ülés összehívására.  
 
Javasolja, hogy  a képviselő-testület Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Egyesített 
Szociális Intézmény útján biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  fejlesztése 
érdekében pályázat benyújtása, valamint az Egyesített Szociális Intézmény működési 
engedélye módosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.  

 
 
Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
 

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József  polgármester:  
 
Kéri, hogy aki a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  fejlesztése érdekében pályázat 
benyújtása , valamint az Egyesített Szociális Intézmény működési engedélyének  
módosítására,  véleményezésére vonatkozó előterjesztést és  határozati javaslatot 
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
5 igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2010. (X.25.) számú határozata 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  fejlesztése érdekében pályázat benyújtása 
valamint az Egyesített Szociális Intézmény működési engedélye módosítása 

véleményezése 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a : 
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás keretein belül működő Egyesített Szociális Intézmény útján biztosított 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  fejlesztése érdekében pályázat benyújtása 
valamint az Egyesített Szociális Intézmény működési engedélye módosítása 
tárgyú előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás keretein belül működő Egyesített Szociális Intézmény útján biztosított 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  fejlesztése érdekében  pályázatot nyújtson be, 
melynek keretében a kihelyezhető készülékek számát 40 darabról 50 darabra kívánja 
felemelni. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város Polgármestere  az Egyesített 
Szociális Intézmény működési engedélyének a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
alapszolgáltatás tekintetében  50 darab segélyhívó készülék üzemeltetésére vonatkozó  
módosítása iránti kérelmét benyújtsa. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntéséről Sárbogárd Város 
Polgármesterét értesítse 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő: 2010. október 28. 
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2. napirend 
 

Felhatalmazás a polgármester akadályoztatása esetén az Önkormányzat 
képviseletére  Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulásnál Suhaj Józsefné 

alpolgármester részére 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   

 
 

Fischer József polgármester:  
 
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. október 21-én tartott alakuló ülésén a 
Kistérségi Iroda vezetője a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal tájékoztatására hivatkozva 
kérte, hogy a Többcélú Kistérségi társulás valamennyi Képviselő-testülete hozzon döntést 
arról, hogy a polgármester akadályoztatása esetén ki képviselheti az Önkormányzatot a 
Társulásban. 
 
Javasolja , hogy az Önkormányzat képviseletére akadályoztatása  esetén a Többcélú Kistérségi 
társulás esetében is  Suhaj Józsefné alpolgármestert hatalmazza fel  a képviselő-testület. 
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az ügyben az előterjesztést vitassa meg és hozza 
meg döntését 

 
Hozzászólás, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  

 
Kéri, hogy aki az alpolgármester felhatalmazására vonatkozó  előterjesztéssel és a 
határozati javaslattal egyetért,  az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2010. (X.25.) számú határozata 

 
Felhatalmazás a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulásnál polgármester 

akadályoztatása esetén az Önkormányzat képviseletére  Suhaj Józsefné alpolgármester 
részére 

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a :  
 
Felhatalmazás a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulásnál polgármester 
akadályoztatása esetén az Önkormányzat képviseletére  Suhaj Józsefné 
alpolgármester részére tárgyú előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta 
: 
 
A Képviselő-testület a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulásnál polgármester 
akadályoztatása esetén felhatalmazza Suhaj Józsefné alpolgármestert Hantos Községi 
Önkormányzat  képviseletére. 
 
Jelen felhatalmazás  visszavonásig érvényes és kizárólag a polgármester akadályoztatása 
esetére szól. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntéséről Sárbogárdi Többcélú 
Kistérségi Társulás elnökét értesítse 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő: 2010. október 30. 
 
 
 
 
 

3. napirend 
 

Bejelentések. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 

• Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy  a szociális bizottság ma 
megtartotta alakuló ülését, melyen Ő is részt vett. 

 
Elmondta, hogy a szociális bizottság által rászorulók részére odaítélt tűzifa 
kiszedését  nagy gondossággal  irányítják és ellenőrzik. 
Sajnos kevés a kivágni való tűzifa, így nem szeretné megengedni azt, hogy bárki is 
szedjen ki fát az önkormányzat területéről úgy, hogy nincs kijelölve. 
A tűzifa kivágását  közmunkásokkal szeretné elvégeztetni, a községháza udvarán 
összerakatni ,  s szükség szerint a rászorulók részére kiadni. 
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• A kultúrházba szeretné bevezettetni az internet vonalat, amely teljesen ingyen 

rendelkezésünkre áll, jelenleg a volt orvos lakásban található. 
Van olyan számítógép és monitor, amely jelenleg használaton kívül van, azt 
szeretné a kultúrházban elhelyezni, s a fiatalok rendelkezésére bocsátani.  
Az önkormányzatnak nem kerül pénzébe, viszont a fiatalok ingyen 
használhatnák az internetet.   Meg lehet oldani azt is, hogy több gépen lehessen 
internetezni. 

• Sajnos  pár közmunkásnak lejár a munkaszerződése, s meg kell válni tőlük, 
mert nincs több pénz a munkaviszonyuk meghosszabbítására.  Több új 
közmunkást kell alkalmazni , mivel a törvény kötelez rá bennünket. Átnézték a 
költségvetésben rendelkezésre álló pénzösszeget a közcélú munkások 
foglalkoztatásával kapcsolatban. Maximálisan ki lesz használva az a keret, 
mely rendelkezésre áll. Az, hogy a jövő évben mi várható, még nem  tudjuk. 
Mindenképpen szeretné, ha a hóeltakarításban a közmunkások részt vennének. 
Női és férfi munkaerőre is szükség van a téli időszakban is, de csökkentett 
létszámmal.  

• Elsődleges cél  továbbra is az intézmények biztonságos működtetése 
• Az  akadálymentesítésre benyújtott pályázattal kapcsolatban értesítést kaptunk 

arról, hogy  számlánkra utalnak  6.866.475.- Ft –ot.  
• A  Mezőhíd Leader Csoport projekt ötleteket gyűjt arra vonatkozólag , hogy 

milyen   pályázati lehetőség érdekli a civil szervezeteket.  
Mi is leírtuk elképzeléseinket,  melyek közül elsődleges prioritásként  az orvosi 
rendelő akadálymentesítését, felújítását jelöltük meg.  

• SIMON KFT  szeretné bővíteni  a gépparkját, az is elképzelhető, hogy 
Hantosra telepíti át a mezőgazdasági  gépeket.  

• A Mezőszilasi Önkormányzatnak meg kell vásárolnunk a sátrat, melyet 
kölcsön kaptunk tőlük és  tönkre ment.  

• Sárbogárd Kistérség a  munkahely teremtést szorgalmazza.  
.   
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 

• A szolgálati lakásokat téliesíteni kell, nehogy elfagyjanak a víz és fűtéscsövek.  
• Oda kell figyelni arra, hogy azt a juttatást, amelyet megkapnak a mezőfalvai 

közalkalmazottak, kapják meg a hantosi közalkalmazottak is. Oda kell figyelni 
arra is, hogy időben adják ki az oktatási intézmény dolgozói részére is a 
különböző plusz juttatásokat, pl. ruhapénzt.   

 
Fischer József polgármester:  
                                                       
A felvetett kérdésekre oda fog figyelni. Bízik benne , hogy a Mezőfalvai Társulás 
egyenlő partnerként fog bennünket kezelni.  
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Egyéb bejelentés nem hangzott el. 
 
 
 

Fischer József polgármester:  
 

 
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az  ülést  16.40- órakor   bezárta.  

 

                                  

 

 

                          K.m.f. 

 
 
 
 
 
 
/: Fischer József  :/                                                                        /:  Gálné Papp Erika  :/ 
   polgármester                                                                                          körjegyző                        
 
 
 
 
 
/ : Hangyál Csaba   :/                                                                      / : Zab Zsuzsanna    : /                                             
     jkv. hitelesítő                                                                                   jkv. hitelesítő 


