
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  november 
hó 16-án 17-akor tartott     üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester  
                         Fischerné Koncz Katalin , 

                    Suhaj Józsefné , 
                    Zab Zsuzsanna  ,                

                         települési képviselők.                        
 
Továbbá:        Gálné Papp Erika körjegyző  
                         Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető      
 
Igazoltan távolmaradt: Hangyál Csaba települési képviselő 
 
Lakosság részéről:  
                         Lukics János , 
                         Kacz Sándorné, 
                         Kovács Sándor,  
                         Petrányi Lajosné  
                         Kovács Sándor  
 
 

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

 
 

1./  Beszámoló Nagylók – Hantos Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedéves 
teljesítéséről.   
Előadó: Fischer József polgármester 
 
2./ Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének  III. 
negyedévi beszámolója.  
Előadó: Fischer József polgármester 
 
3./ Védőnői álláshelyre kiírandó  pályázati felhívással kapcsolatos vélemény nyilvánítás. 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
4./ Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.  
Előadó: Fischer József polgármester 
 
5./ Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodás módosítása, a 
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  ( Sárbogárd, 
József A.u.14.) gyermekjóléti szakmai egység működési engedély módosítása.  
Előadó: Fischer József polgármester 
 
5./ Bejelentések.  

Zárt ülés keretében:  
• A hantosi  17/7  hrsz. számú építési telek visszavásárlásáról. 
• Hantosi  17/3   hrsz. számú építési telek értékesítése,  
• Hantosi  17/11   hrsz. számú építési telek értékesítése. 
• Első lakáshoz jutó támogatás odaítélésére vonatkozó kérelem 

elbírálása.   
 
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta.  
 
                                   

1. napirend 
 
 

Beszámoló Nagylók – Hantos Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedéves 
teljesítéséről. 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Elmondja, hogy az eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy a  körjegyzőség  jól működik. 
Igaz, hogy a körjegyzőnek jelentős számban nőttek a feladatai.  
Nagyon sok a képviselő-testületi ülések száma a társulások és a körjegyzőség miatt is, 
többször össze kell egyeztetni az időpontokat, mert előfordul, hogy a gyűlések egy 
időpontra esnek. A körjegyző  feladatát jól el tudja látni, bár sokszor munkaidőn túl is 
dolgoznia kell. 
 
Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.  
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Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A Körjegyzőség- mint Társulás által fenntartott költségvetési szervnek  is minden 
évben a fenntartó Képviselő-testületeknek meg kell alkotnia  a költségvetését, szükség 
esetén a költségvetése módosítását valamint a költségvetése teljesítéséről szóló félévi, 
három negyedéves illetve éves beszámolót. 
 
A Körjegyzőség költségvetése a székhely település költségvetésébe épül be. 
 
A két község alkalmaz egy körjegyzőt a körjegyzőségben, így egy jegyző bére 
takarítódik meg.  A körjegyző páros heteken három, páratlan heteken kettő napot 
dolgozik a Körjegyzőség székhely településén. A Kirendeltségen, Hantoson pedig 
páratlan heteken három, páros heteken pedig kettő napot dolgozik. Mind a székhely, 
mind a Kirendeltségen a  dolgozók  helyben  maradtak.  
Úgy gondolja, mindkét településen a köztisztviselőkkel együtt mindent megtesznek 
azért, hogy  a lakosság elégedett legyen a Körjegyzőség munkájával. 
Nyilván több munka jut a körjegyzőre és a dolgozókra is.  
Ugyanakkor mindkét önkormányzat részére   jelentős megtakarítást jelentett  a 
körjegyzőség létrehozása.  
 
 
A Körjegyzőség 2010. évi költségvetéséről szóló beszámolóból látszik, hogy  
Körjegyzőség költségvetés bevétele  a 75 %-os, időarányos teljesítést mutat..   A 
Körjegyzőséget fenntartó Önkormányzatok, valamint az állami normatívából származó 
bevételek teljesültek. A Körjegyzőség kiadásai tekintetében elmondható, hogy a  
személyi juttatások, a rendszeres bérkiadások  esetében az időarányos teljesítéshez 
képest pici elmaradás van. 
  
 

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József  polgármester:  
 
A körjegyzőség létrehozásával valóban jelentős pénzt takarítottunk meg.  Az állam a 
körjegyzőségek részére magasabb támogatást ad.  
Úgy látja, hogy a lakosságot nem érte hátrány a körjegyzőség létrehozása miatt.  
 
Kéri, hogy aki a  napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2010.(XI. 16.) számú 
határozata 

Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének ¾ éves 
végrehajtásáról 

 
A képviselőtestület Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi 
költségvetésének ¾ éves  beszámolója című előterjesztést megtárgyalta 
A képviselőtestület a Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2010. évi 
költségvetésének  ¾ éves   beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 

B e v é t e l e k                                                                                  Adatok: eFt 
 Eredeti  

előír. 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés  Teljesítés 
%-a 

Normatíva:  
Körjegyzőség működése- alap 
hozzájárulás:253.530Ft/hó:  

3.042 3.042 2.282 75,0 

                                        -ösztönző 
hozzájárulás:173.000Ft/hó 

2.076 2.076 1.557 75,0 

Nagylók községtől körjegyzőség 
működéséhez hozzájárulás 

11.282 11.282 8.102 71,8 

Hantos Községtől: 
körjegyzőség működéséhez 
hozzájárulás 

8.746 8.746 5.708 65,3 

Összesen: 25.146 25.146 17.649 70,2 
K i a d á s o k:                                                        adatok: ezer Ft 

  eredeti 
előirányzat 

módosított 
előirányzat 

Teljesítés Teljesítés 
 %-a 

Rendszeres személyi juttatások 
 

15.298 15.298 10.230 66,9 

pótlékok 550 550 412 75,0 
Rendszeres személyi juttatások 

összesen: 
15.848 15.848 10.642 67,2 

 Nem rendszeres személyi 
juttatások  

3.608 3.608 3.190 88,4 

Személyi juttatások 
összesen: 

19.456 19.456 13.832 71,1 

 Munkaadókat terh. 
Járulékok  

4.851 4.851 3.492 72,0 

Munkáltató által fiz.szja. 549 549 194 35,3 
Telefon: 20 20 0 0 
Egyéb üzemeltetési szolg. 
(továbbképzés, belföldi 
kiküldetés, reprezentáció stb.) 

270 270 129 47,8 

Dologi kiadások összesen: 839 839 323 38,5 
Kiadások 
mindösszesen: 

25.146 25.146 17.647 70,2 

 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a   szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 Felelős:  Fischer  József polgármester 
Határidő: 2010.november 30. 
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2. napirend 

 
Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének  III. 

negyedévi beszámolója. 
 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
A körjegyzőséghez hasonlóan működik a védőnői társulásunk  is. A bevételek és a 
kiadások a tervnek megfelelően alakultak. A védőnő munkájával a lakosság meg van 
elégedve. Mindét községnek el kell fogadni a beszámolót.  
 
Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás létrehozásának indoka 
szintén a  takarékos feladatellátás volt . E Társulás esetében is elmondható, hogy jól 
működik, melynek működtetéséhez jelenleg az Önkormányzatoknak az 
egészségbiztosítási finanszírozáson kívül nem kell hozzájárulni.      
 

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József  polgármester:  
 
 
Kéri, hogy aki a  napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2010.(XI.16.) számú határozata 

 
Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi 

költségvetésének ¾ évi végrehajtásáról 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselőtestülete  a Nagylók- Hantos Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének ¾ éves beszámolója 
című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás  
2010. évi költségvetésének ¾ éves teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 Előirányzat Teljesítés 
Átvett pénzeszköz MEP-től 3221 eFt 2270 eFt 
Összesen: 3221.eFt 2270 eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 2090 eFt 1631 eFt 
Járulék 499 eFt 430 eFt 
Dologi kiadás 260eFt 166 eFt 
Összesen:  2849eFt 2227 eFt 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert , hogy a   szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős:   Fischer József polgármester 
Határidő: 2010. november 30.  
 

3. napirend 
 
 

Védőnői álláshelyre kiírandó  pályázati felhívással kapcsolatos vélemény nyilvánítás. 
 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
A jelenlegi helyettesítő védőnő munkájával nagyon meg vannak elégedve. 
Tapasztalt,nagy rutinnal rendelkező  védőnőről van szól.  
Ettől függetlenül a megüresedett védőnői állást meg kell hirdetni.  Jó lenne egy fiatal 
védőnőt találni, mert anyagilag jobban járna az önkormányzat. Az is jó lenne , ha 
helyben lakó védőnőt találnánk.  Jó lenne helyben lakó védőnőt találni, de a feladat 
ellátásához a jogszabályok komoly végzettséget írnak elő. Jelenleg nincs olyan 
személy egyik községben sem, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik. Hantos 
községben van egy fő, aki védőnőnek tanul, de még  három év van a diploma 
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megszerzéséig. Nem biztos, hogy a diploma megszerzése után megpályázná ezt az 
állást.  
 
Véleménye szerint az állást meg kell hirdetni, mert előbb-utóbb hátha találunk egy 
olyan személyt, akire hosszú távon lehetne számítani.  
 
Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Hozzászólások:  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Nehéz feladat, mert két települést kell a védőnőnek ellátnia  ugyan úgy, mint a 
körjegyzőnek.  Fizikai megterhelést jelent a két községben ellátni a babákat, látogatni 
a kismamákat. 
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Nehéz ezt a munkát úgy ellátni, hogy  a védőnőnek nincs személygépkocsija. A 
buszközlekedés a két község között sajnos nem nagyon  jó.    
Útiköltséget fizetni csak a jogszabály alapján lehet. Az nem nagyon fedezi a tényleges 
költséget. 
A korábbi védőnő is szeretett volna magasabb útiköltség térítést kapni, de  nem volt rá 
lehetőség. A béreket is a törvény alapján lehet megállapítani.  
Bízzunk benne, hogy az egészségügyet jobban fogja az állam finanszírozni.   

 
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József  polgármester:  
 
Kéri, hogy aki a  napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2010. (XI.16.) számú határozata 

 
 Védőnői álláshelyre kiírandó  pályázati felhívással kapcsolatos vélemény 

nyilvánítás 
 
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a területi védőnői feladatok 
ellátására 2005. december 28-án kötött megállapodás 5.7 pontja alapján egyetért 
az alábbi meghirdetendő pályázati felhívás tartalmával. 

I. 
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 
Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás védőnő munkakör 
betöltésére. 
 
 
Pályázati feltételek: 
- 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet értelmében eü. főiskola védőnői szakán 

szerzett okl. 
- büntetlen előélet 
Pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik 

a pályázati anyagát, 
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt 

vagy zárt ülést kért. 
 
Juttatások, egyéb információk: 
A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő beiktatásával. Az állás az 
elbírálást követően azonnal betölthető.  
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben előírtak 
alapján. 
A védőnő részére az Önkormányzat Nagylók Község területén összkomfortos 
bérlakást biztosít.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben való 
megjelenést követő 15 nap.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő 
Képviselő-testületi ülés. 
 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Nagylók Község 
Önkormányzata címére történő megküldésével (2435. Nagylók, Hunyadi u. 1.) 
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II. 
 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Nagylók Község Polgármestere az 
álláshely betöltéséig a pályázati felhívás megjelentetéséről folyamatosan 
gondoskodjon. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Nagylók Községi 
önkormányzatot értesítse. 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2010. november 18. 

 
 

4. napirend 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 
 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az Önkormányzat illetve az általa fenntartott intézmények belső ellenőrzéséről van 
szó, az ellenőrzések tapasztalatai  a dolgozók munkáját segíti. Azt ellenőrzések arra 
jók, hogy egy külső kontrollt kap munkájával kapcsolatban az ember.   
 
 
Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Az önkormányzatok működésének ellenőrzését- többek között- az Állami 
Számvevőszék, a Központi Ellenőrzési Hivatal,  Magyar Államkincstár végzi, ezeken 
túl , a folyamatba épített vezetői ellenőrzés mellett az államháztartásról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény , valamint a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló 193/2003. évi (XI.26.) számú Kormányrendelet vonatkozó 
előírások alapján gondoskodni kell a  belső ellenőrzés biztosításáról is. 
Önkormányzatunk a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás keretében, a Kistérségi 
Társulás által megbízott belső ellenőr – egy Önkormányzatoktól független szakértői 
cég- megbízásával gondoskodik. A belső ellenőrzés éves terv alapján történik, 
melynek összeállításába- az elvégzett kockázat elemzést követően- a belső ellenőr is 
közreműködik. 2011 évben a belső ellenőr a normaigénylések ellenőrzése valamint az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 
ellenőrzésére tett javaslatot. 
Az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét ez alapján állítottuk össze, 
melynek jóváhagyása a Képviselő-testület feladata.  
A belső ellenőrzés megállapításáról szóló jelentéseket szintén  a képviselő-testületnek  
kell megtárgyalnia, illetve jóváhagynia.  
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Büszke arra, hogy a 2009. évi belső ellenőrzés megállapításai alapján elmondható, 
hogy  hiányosságot nem tapasztalt az ellenőrzési területeken. 
A belső ellenőrzés fontos és hasznos tevékenység, melynek  korábban tett illetve az 
idei évben tett javaslatai a Hivatal munkáját segítette.  
 

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Kéri, hogy aki a  napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

94/2010. (XI.16.)   számú határozata 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési 
tervéről. 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét 
megvitatta és  azt 

JÓVÁHAGYJA . 
 

( Belső ellenőrzési terv jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének 
végrehajtásáról gondoskodjon   
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
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5. napirend 
 
 

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodás 
módosítása, a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

( Sárbogárd, József A.u.14.) gyermekjóléti szakmai egység működési engedély 
módosítása. 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási  
megállapodása  határozott időre, 2010. december 31-ig szól.  
Azt kérték tőlünk, hogy 2011. január l-től határozatlan időre kössük meg a  
határozatlan időre változtassuk át a megállapodást. 
 
Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási  
Megállapodását célszerű határozatlan időre megkötni, hiszen elhárult az akadály- 
egyik dolgozó iskolai végzettségének hiánya –a  működési engedély határozatlan időre 
történő megadása elől,  a társulás jól működik és magasabb finanszírozást  biztosít a 
működéshez Társulásban biztosított feladatellátás esetén a központi költségvetés. 
  
Fischer József polgármester:  
 
A Társulások arra lettek kitalálva, hogy a feladatokat kis községeknek ne egyedül 
kelljen megoldania. Pályázatokat is sokkal célszerűbb több településnek egyszerre 
benyújtani.  
Társulásban  működik az iskola és óvoda is.  A költségek csökkentése az elsődleges 
cél a társulásoknál. 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő: 
 
Mint Hantos község családgondozója elmondja, hogy  jó lenne, ha  szakmailag több 
segítséget tudnának nyújtani a Társulások.  Úgy látja, hogy kicsit sok munkája van a 
sárbogárdi Központnak, nincs idejük a hantosi problémákkal foglalkozni.  Kevésnek 
tartja a továbbképzést, s tájékoztatást. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Az intézményvezető felé kell jelezni a problémát.  A testületek pénzügyi 
szempontokat figyelembe véve hozzák meg döntésüket, nem a szakmai szempontokat 
mérlegelik elsősorban.  
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Hantos község ezt a feladatot egyedül nem tudná ellátni személyi, anyagi és tárgyi 
feltételek hiánya miatt.  
 
 

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A sárbogárdi Polgármester felé jelezni fogja a felvetett problémát.   
 
Kéri, hogy aki a  napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

 
Hantos Községi önkormányzat Képviselő-testületének  95/2010. (XI.16.) számú 

határozata 
 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulási megállapodás  módosításának 
elfogadásáról 

 
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárbogárd-Hantos-
Nagylók Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyú 
előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának az alábbi módosítását határozza el, amely a 
társulási megállapodás 6. számú módosítása. 
1. A megállapodás 1./ pontja az alábbi: 

”1. Sárbogárd Város Hantos valamint Nagylók Községek Önkormányzatának 
képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében szabályozottak szerint, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-aiban és a 49. §-ában 
foglalt feladatok közös megvalósításában állapodnak meg 2011. január 1-től 
határozatlan időre”. 
2. A megállapodás 9. pontja az alábbi: 

„9. A társulás megszűnik: 
a/ ha a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített 
többségű határozatukkal közös megegyezésessel megszüntetik 
b./ ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését 
c/ a bíróság jogerős döntése alapján.” 
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A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását írja alá. 

 
Határidő:  2010. november 30. 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
6. napirend 

 
Bejelentések 

 
 

Az ülés zárt ülés keretében  folytatódik. 
 
 

Fischer József polgármester: 
 
Megkéri a nem települési képviselőket arra, hogy a helyiséget hagyják el a zárt ülés 
idejére. 
 

A nem települési képviselők a helyiséget elhagyták. 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

Fischer József polgármester:  
 
Ismerteti a zárt ülés  döntéseit.  

 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete : 

Hantosi  17 / 7   hrsz. számú 1658    m2  területű  Hantos, Dózsa   utcában lévő   
építési telket : 
Koncz Zoltán ( Székesfehérvár, 1981-09-18 an. Lengyel Dolóres Mária )   adóazonosító jele: 
8418980265      8111 Seregélyes, Mikszáth Kálmán u.27. szám alatti lakos   és 
Koncz - Horváth Adrienn ( Székesfehérvár, 1981-02-11 an. Pető Mária )   adóazonosító jele: 
8416790760  8111 Seregélyes, Mikszáth út 27. szám alatti lakostól   
– kérésükre  -   visszavásárolja úgy, hogy az  ingatlan vételárát (   a viziközmű 
hozzájárulással együtt )   :  122.900.---Ft-ot nevezett részére visszafizeti, de az 
ingatlan átírásával kapcsolatos költségek  az eladókat  terhelik.  
 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:  
Hantosi  17/3   hrsz. számú 1760   m2   területű  Hantos, Dózsa   utcában lévő   
építési telket : 
Tóth Henrik  ( sz,  Székesfehérvár, 1987-07-14 an. Valicsek Verona ) 2434 Hantos, 
adóazonosító jele:  8440231296 , személyi száma: 1-870714 0492  
Nagylóki út 14.   szám alatti lakos részére értékesítette.  
    
Az építési telek vételárát a viziközmű   hozzájárulással együtt ( vízóraakna nélkül ) : 
128.000.-- Ft.- ban  határozta  meg. 
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek ( adás-vételi szerződés lkészíttetése, 
illeték a vevőt  terheli.  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a: 
Hantosi  17/11   hrsz. számú 1553    m2   területű  Hantos, Dózsa   utcában lévő   
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építési telket : 
Klézli János ( sz. Székesfehérvár, 1980-03-19 an. Nagy Mónika ) 2434 Hantos, 
Óvoda köz 7. szám alatti lakos ( személyi száma: 1 800319 2876, adóazonosító jele: 
8413500087)  lakos részére értékesítette. 
   Az építési telek vételárát a viziközmű   hozzájárulással együtt ( vízóraakna nélkül ) : 
117.650.-- Ft.- ban  határozta meg. 
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek ( adás-vételi szerződés 
elkészíttetése, illeték a vevőt  terheli.  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete : 
1. / Bódi Annamária ( sz. Székesfehérvár, 1987-08-28. an.Turucz Katalin 2434 Hantos, 
Kossuth utca 75. szám alatti lakost: 50.000.—Ft  és élettársát  
2./ Szepesi Miklós ( Dunaújváros,  1977-06-08. an. Tápai Edit ) 2434 Hantos,  Ady utca 1. 
szám alatti lakost: 50.000.—Ft.  
összesen: 100.000.—Ft  vissza nem térítendő  támogatásban részesítette  a 2434 
Hantos,  Petőfi utca 4. szám alatt lévő  193  hrsz. számú  családi ház megvásárlásához, 
mint  első lakáshoz jutókat.  
         
Fscher József polgármester:  
 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy: Hantos községben a mai napon 
betörés történt.  
A polgárőrséget meg kell erősítenünk, a falunkat meg kell védeni a betörőkkel 
szemben.  
Sajnos minden falura nem valószínű, hogy rendőrt tudnak biztosítani, az nagyon sok 
kiadással járna. 
A Nagylóki út  mellett lévő árkokat közmunkások kitakarították, mélyítették. A nagy 
tócsák eltűntek.  
A Nagylóki út végén lévő 6- családi ház előtt a lakók  már nagyon szerették volna, 
hogy legyen egy  árok., mert az udvarokba befolyik a víz.  A KPM képviselőjét  
megkereste, a helyszínen a területet megnézték a lakókkal együtt. 
Egy olyan feljegyzés készült, melyben a KPM  képviselője  2011.  május- június 
hónapra  ígérte ,hogy az árok részét kijavítják, de az átereszeket a lakosságnak kell 
megvásárolnia.  
Megnézték a Mazzag Lászlóné mögötti árkot is.  Az árkot az önkormányzat 
közmunkásai kitakarítják, a mélységét pedig a KPM  teszi rendbe.  
A kitermelt föld elhelyezését nekünk kell biztosítani. Meg fogják nézni, s ki fogják 
javítani  a templom előtti részt is. 
   
A Telep alatti árok az önkormányzathoz tartozik.  A Tó  vonalában húzódó árok nem 
az önkormányzathoz tartozik, így annak rendbetétele sem az önkormányzat feladata.  
A KPM felé a jelzést megtettük arra vonatkozóan, hogy azt az árkot is tegyék rendbe.  
 
Sajnos az idei évben nagyon sok csapadék volt, ez nagy gondot okozott a 
községünknek is.   
A csapadék elvezetése ügyében igyekszünk mindent megtenni . A közmunkások 
ebben nagy segítséget nyújtanak.  
 
- Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Élelmiszer Bank felé benyújtott 

pályázatunk sikeres volt. 1774 kg élelmiszert, abból 400 kg lisztet, 1050 kg 
zacskós száraztésztát, 294 kg vaníliás karikát kapunk teljesen ingyen, melyet a 
lakosság részére – rászorulók számára - kell szétosztani . l fő 7-8 kg csomagot fog 
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kapni.  
A kiosztásra a terv elkészült.  A jövő héten az élelmiszert községünkbe szállítjuk, 
pénteken  kicsomagoljuk, a kiosztás pedig szombaton délelőtt lesz.  
Reméljük, hogy  örömet szerzünk annak, aki a támogatásban részesül.  
Bízunk benne, hogy jövőre is pályázhatunk az Élelmiszer Bank felé.  Jövőre újra 
átnézzük a támogatottak listáját, s ha lehetőség lesz rá, azt bővítjük.  
 
- A föld bérleti szerződések egy része lejár.   2005-évben  lettek  megállapítva.  A 

bérleti díj 2.- Ft / m2-ben lett korábban megállapítva.  
      El kell gondolkodni azon, hogy a bérleti díjat emeljük-e jövőre.  
 
- Több esetben felvetődött a lakosság részéről az ,hogy a Hunyadi utca 51. szám 

alatti családi házban  nagyon sok a tehenek száma.  Nyáron ez nagy gondot okoz a 
lakosságnak, mert nagy a bűz a környéken, nagy a sár , ha esik az eső és rengeteg 
légy van a tehenek miatt.   A tehenek gazdája elmondta, hogy még egy kis türelmet 
kér a szomszédoktól. Ha a fia elköltözik a faluból, - feltehetően a tavasszal -  akkor 
valószínű, hogy csökkenti az állományt, mert egyedül nem tudja ellátni őket. 
Egészsége is nagyon megromlott. 
Megígérte, hogy nagyobb gondot fordít az állatok tartására, az utat , amennyiben 
szükséges letakarítja , vigyáz arra, hogy az állatok ne okozzanak kárt a 
lakosságnak.  

- Pályázatot lehet benyújtani 2 db számítógép  elnyerésére. A kultúrházba nagyon jó 
lenne. 

- A Gemenci Erdő pályázatot írt ki. A  mindenkori született  gyermekek után   egy 
db facsemetét biztosítanak, melyet községünkben el lehet ültetni. Az idei évben 11 
újszülött volt, annyi facsemetét igényelhetünk. Ez az akció öt éven át tartana. A 
facsemeték helyét az önkormányzatnak kell kijelölni. A templom előtti térre 
gondolt, mely elég vizes terület. Az elültetett fára kis táblán  meg kell jelölni az 
újszülött nevét.  

- Újságalapításban gondolkozik, mely kéthavonta jelenne meg, Egy kétlapos  
újságról lenne szó. A községben történt eseményekkel kellene megtölteni . 

- Adventi gyertyagyújtást szeretne szervezni a parkban. A gyertyagyújtás során egy 
kis éneklés, sütemény lenne.   

- A park felújítására benyújtott  pályázat elbírálása december közepén várható.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Sárosdon 2010. november 26-án és  27-én , vagy december elején  a képviselők és a 
polgármesterek részére a TÖOSZ által biztosított  ingyenes képzés lesz . Az előadások 
témája a képviselő-testületi illetve a polgármesteri tisztséghez kapcsolódó  feladatok.  
A képzésre szeretettel várják a hantosi képviselőket illetve polgármestert is. 
 
 
 

A tájékoztatókat  a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
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Egyéb bejelentés nem hangzott el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
 
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az  ülést  19,30 órakor   bezárta.  

 

                               

                          K.m.f. 

 
 
 
 
/: Fischer József  :/                                                                        /:  Gálné Papp Erika  :/ 
   polgármester                                                                                          körjegyző                        
 
 
 
 
 
/ : Zab Zsuzsanna   :/                                                                     / : Suhaj Józsefné    : /                                             
     jkv. hitelesítő                                                                                 jkv. hitelesítő 


