
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  november 
hó 09-én 17- 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  Fischerné Koncz Katalin  és Suhaj Józsefné          
települési képviselőket.  
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  öt       igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Fischerné Koncz Katalin   és  
Suhaj Józsefné    települési képviselőket  megválasztotta.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:  
 
Napirend:   
 

1.  Megbízás a Szélessávú Közmű Kiépítésem Társulás Társulási Tanácsba az 
Önkormányzat képviseletére.  
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
2. Bejelentések 

  
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta.  
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1. napirend 

 
Megbízás a Szélessávú Közmű Kiépítésem Társulás Társulási Tanácsba az 

Önkormányzat képviseletére. 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
A rendkívüli képviselő-testületi ülésre a napirend fontossága és sürgőssége miatt volt 
szükség. A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulást négy önkormányzat : Mezőszilas,  
Nagylók, Hantos és Sárbogárd  a szélessávú internet kiépítésére hozta létre. 
A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Társulási Tanácsának holnapi nap lesz az 
alakuló ülése, ezért szükséges határozni  arról, hogy Hantos Község Önkormányzatát 
ki képviseli a Tanácsban.  
Hantos község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Önkormányzat 
képviseletével Virág József korábbi polgármestert bízta meg. 
A személyi változás miatt helyette más személyt kell  megbízni az önkormányzat 
képviseletével. Az Önkormányzat képviseletére a Szélessávú Közmű Kiépítése 
Társulásba megbízás adható az Önkormányzat polgármesterének és a képviselő-
testület tagjának is.  
Amennyiben a képviselő-testület Őt megbízza, szívesen vállalja a munkát, képviseli az 
önkormányzat érdekeit.  
 
Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 
követően  a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulást társulási megállapodással létrehozó 
településeken megalakultak az új képviselő-testületek. 
Az új képviselő-testületek személyi összetétele a társulásban résztvevő települések 
tekintetében megváltozott.  
 
A többször módosított Társulási megállapodás IV. fejezetének 4.2. pontja szerint a 
Társulási Tanács tagjai a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei által 
képviselettel megbízott személyek.  
 
A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás, mint jogi személyiségű , négy önkormányzat 
által alapított társulás működésének feltétele a társulási megállapodás  szerinti tagi 
képviselet biztosítása. A Társulásnak alakuló ülést kell tartani, elnököt, elnökhelyettest 
kell választani. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat képviseletével  
Virág József polgármestert bízta meg. Virág József polgármester a választást követően 
már nem tagja a képviselő-testületnek , helyette más személyt kell megbízni Hantos 
Községi Önkormányzat képviseletével a Társulás folyamatos működését biztosítandó. 
Az Önkormányzat képviseletére  a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulásba megbízás 
adható az Önkormányzat polgármesterének és a képviselő-testület tagjának is. 
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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 : 
5 igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2010. (XI.9. ) számú határozata 

 
 

Megbízás a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Társulási Tanácsába   az 
Önkormányzat  képviseletére  Fischer József polgármester részére 

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a :  
 
megbízás a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Társulási Tanácsába   az 
Önkormányzat  képviseletére  tárgyú előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést 
hozta : 
 
A Képviselő-testület a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás tagjaként  Fischer 
József polgármestert  bízza meg Hantos Községi Önkormányzat képviseletével. 
 
Jelen felhatalmazás  visszavonásig érvényes. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntéséről Szélessávú Közmű 
Kiépítése Társulás Társulási Tanácsát  értesítse 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő: azonnal 
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2. napirend 
 

Bejelentések. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy:  
 
 

• Az Élelmiszerbank által meghirdetett pályázatra jelentkeztünk. Várhatóan még 
az idén a rászoruló családok egyszeri élelmiszer támogatást kapnak a pályázat 
keretében. 

 
Igyekeztünk  azokat a rászoruló családokat  támogatásban részesíteni, akik 
alacsony jövedelműek, kisnyugdíjasok, egyedül élők, munkanélküliek. Kb. 70 
családban 255 fő részesülhet az élelmiszertámogatásban. Ha sikerrel járunk még sz 
idén megkaphatják az élelmiszercsomagot a rászorulók. 
Fel vagyunk készülve arra, hogy lesznek, akik nagy örömmel fogadják az 
adományt, de biztosan nagyon sok kritika is éri az önkormányzatot. Ezt fel kell 
vállalnunk. 
Lehet, hogy jövőre nagyobb réteg is kaphat a támogatásból. Arra törekszünk, hogy 
a csomagok kiosztása minél gyorsabban , szabályosan és zökkenőmentesen 
történjen.  
A Telepi lakosok , valamint a mozgáskorlátozottak részére a csomagokat 
kiszállítják.  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Igyekszünk előkészíteni a szétosztáshoz szükséges papírokat. Igyekszünk 
felkészülni arra, hogy a csomagok elosztása gyorsan történjen. Ne kelljen sokat 
várni az érintetteknek. Előre el kell készíteni a csomagokat a családok részére, s 
csak akkor kell kiértesíteni Őket, ha már a csomagok készen vannak. Ezzel 
elkerüljük azt, hogy torlódás legye, s sokat kelljen várakozni a rászorulóknak.  
A határidők nagyon szorosak, gyorsan kell cselekedni a csomagok kiosztásakor.  
A szállítási költség az önkormányzatot terheli. 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Biztosan lesznek akik megsértődnek, azért mert nem részesülnek támogatásban. 
Lesznek olyanok is akik nagy örömmel fogadják a csomagokat. 
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Fischer József polgármester: 
 
 
Úgy gondolja, hogy a kultúrházban kell a csomagokat elkészíteni és kiosztani.  
Bízik benne, hogy karácsonyra megkapják az érintettek a csomagokat. 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
 
• A park felújítására benyújtott pályázat elbírálásra került-e már ? Azért kérdezi, 

mert az óvodánál járda építésére került sor. Úgy tudja, hogy az a pályázatban 
feladatként szerepel. 

• Javasolja, hogy a következő testületi ülésen a  közmeghallgatás időpontját 
jelölje meg  a polgármester.  

 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Nincs információja arról, hogy a pályázatot elbírálták volna. A járdát azért készíttette 
el, mert szükség volt rá. Később majd a homokozót is szeretné feltöltetni.  
 
November hónapban még lesz egy testületi ülés. Meg kell tárgyalni a háromnegyedévi 
zárást, koncepciót, belső ellenőrzési tervet  stb. Meg kell tárgyalni a VERTIKÁL Zrt  
javaslatát is. El fogjuk dönteni a közmeghallgatás időpontját is.  
 
Sajnos a  jövő évi költségvetés előreláthatóan sok  megszorítást tartalmaz. A 
közmunka program szigorodni fog, komoly változások várhatók.   Lényegesen 
kevesebb közcélú munkást tudunk foglalkoztatni.  
Ez a lakosságnak nem jó, mert kevesebb pénzhez, jövedelemhez jutnak azok a  
személyek, akik foglalkoztatva voltak. 
 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a múlt héten Réti majorban Varga Gábor 
országgyűlési képviselő, Cece község polgármestere meghívásának tett eleget, ahol az 
Enyigi,  Abai és Sárbogárdi kistérség összesen 24 polgármestere Varga Gábor 
országgyűlési képviselővel egy „társadalmi szerződést” kötött. A társadalmi 
szerződésben vállalták, hogy a települések polgármesterei az országgyűlési 
képviselőkkel együtt közösen fognak dolgozni ennek a három, hátrányos helyzetű 
kistérségnek a felemelkedéséért.  
Hosszabb távú terveik között szerepel egy pályázatokat figyelő, koordináló ésetleg a 
megírásában segítő csoport, iroda felállítása is. 
 
 
Ezt nagyon jó ötletnek tartja. Bízik benne, hogy a kitűzött tervek , feladatok 
megvalósulnak.  
  
  
 



 

6 

 

 
Egyéb bejelentés nem hangzott el. 

 
 
 

Fischer József polgármester:  
 

 
Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az  ülést  17.40- órakor   bezárta.  

 

                                  

 

 

                          K.m.f. 

 
 
 
 
 
 
/: Fischer József  :/                                                                        /:  Gálné Papp Erika  :/ 
   polgármester                                                                                          körjegyző                        
 
 
 
 
 
/ : Fischerné Koncz Katalin  :/                                                  / : Suhaj Józsefné    : /                                             
     jkv. hitelesítő                                                                           jkv. hitelesítő 


