JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
7-én ( kedden ) 17-órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin ,
Hangyál Csaba települési képviselő,
Suhaj Józsefné ,
Zab Zsuzsanna ,
települési képviselők.
Továbbá:

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

Lakosság részéről: 70 fő
Napirend előtt:
Fischer József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt települési képviselőből öt
van ,azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Fischerné Koncz Katalin
települési képviselőket.

fő jelen

és Zab Zsuzsanna

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s öt
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Fischerné Koncz Katalin és Zab
Zsuzsanna települési képviselőket megválasztotta.
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Fischer József polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
1./ Közmeghallgatás
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát megállapító 6/2007. (V.10.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét megállapító 2/2008.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosítása.
Előadó: Fischer József polgármester

4./ A 2010. III. negyedévi költségvetés teljesítése.
Előadó : Fischer József polgármester

5./ Nagylók-Hantos Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Fischer József polgármester
6./ Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetési

koncepciója
Előadó: Fischer József polgármester

7./ 2011. évi költségvetési koncepció megállapítása
Előadó: Fischer József polgármester
8./ Pénzügyi Kerettől Faluközpont kialakítására kapott kamatmentes kölcsön visszafizetése.
Előadó: Fischer József polgármester
9./ Mezőgazdasági jellegű bel és külterületei földek bérleti díjának megállapítása.
Előadó: Fischer József polgármester
10./ Bejelentések.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
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1. napirend
Közmeghallgatás
Fischer József polgármester :
Ismerteti a közmeghallgatás anyagát, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.

Kéri , hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el kérdéseiket,
hozzászólásaikat.
Hozzászólások:
Vágó István :
A munkához sok sikert kíván. A közbiztonság sajnos a faluban nem jó. Nagyon
megszaporodtak a betörések. Véleménye szerint van besúgója a falunak, aki telefonon
kapcsolatot tart a betörőkkel. Úgy gondolja, hogy ez a falu is megérdemelne egy
rendőrt. A falunak össze kellene fogni a közbiztonság érdekében.
Fischer József polgármester:
Nagyon kevés az esély arra, hogy rendőrt kap Hantos község. Igyekszünk a
közbiztonságot azzal biztosítani, hogy három főt alkalmaz az önkormányzat , akik
este, éjjel járják a falut. Sajnos az utóbbi időben hiába. Jövőre is igyekszünk őket
tovább alkalmazni.
Polgárőrség szervezésében gondolkodnak. Egy ideig már működött. Most újra
szeretné megpróbálni , megszervezni, összehozni az embereket . Azt gondolja, hogy
ha összefogunk, előbb – utóbb eredményt érünk el.
Kéri a lakosságot, hogy ne engedjenek be idegeneket a lakásba, az árusokban sem
bízzanak meg. Jelezzék, ha gyanús autót, gyanús személyt látnak a faluban.
Kovács Sándor:
A belvízzel van problémája. Nem folyik el a víz a ház előtt. A közmunkások már
szivattyúzták is a vizet, de nem nagy eredménnyel.
Fischer József polgármester:
Sajnos az ország minden területén, így nálunk is megjelent a belvíz. Nagyon nehéz
ellene védekezni. A közmunkások állandóan dolgoznak rajta, az árkokat , az
átereszeket tisztítják Sajnos az eső egyre esik, így a helyzet egyre romlik. Egyenlőre
többet tenni nem tudunk, jelenleg a közmunkások száma sem sok, s az időjárás sem
kedvez.
A hantosi Tó tulajdonosával tárgyalást folytatott. Azon a szinten tartja a tavat, hogy ,
ami megengedett, - sőt alatta van – azért, hogy ne okozzon kárt a községnek. A
szabályokat betartja, mert neki is érdeke, hiszen súlyos büntetéseket szabhatnak ki rá a
hatóságok.
A Tó tulajdonosa felajánlotta, hogy a tulajdonában lévő árokásó géppel segít az
árkokat kitisztítani, kimélyíteni ott, ahol szükséges. / Mazzag Lászlóné lakóháza
mögött /
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Takács János:
Úgy látja, hogy a belvíz ügyben marad minden úgy, ahogy volt. Már tíz éve
egyfolytában minden fórumon elmondja a lakótársaival együtt, hogy nagy problémát
jelent számukra a belvíz. A lakókkal együtt már régen kiásták volna a házak előtt az
árkot, ha a KPM megengedte volna. A KPM nem engedi, hogy hozzányúljanak, Ők
pedig nem hajlandók elvégezni a munkát. A szennyvíztárolójuk állandóan tele van, s
nem győzik szivattyúzni a vizet a lakóház környékéről. A közmunkások lekaszálják a
füvet nyáron, de benne hagyják az árokban, így attól sem tud elfolyni a víz.
Véleménye szerint a víz kérdést már régen meg lehetett volna oldani. A probléma
felvetésekor azt a választ kapta, hogy miért oda építette a házát. Azért, mert engedélyt
kapott rá. A karót nem Ő ütötte le.
Nem érti, hogy miért nem pályázott az önkormányzat a vízelvezetésre, holott lett volna
rá lehetőség. Az idén lehetett utoljára 90 %-os támogatásra pályázni.
Úgy látja, hogy senkit nem érdekel a problémájuk. Semmiféle segítséget nem kapnak a
megoldáshoz. Még közmunkást sem látnak azon a területen. Kéri az önkormányzatot,
hogy ez ügyben próbáljon meg valamint lépni, mert Ők is Hantos község lakosságához
tartoznak.
Fischer József polgármester:
2010. október hónapban vette át a hivatalt. Már az első hónapban felvette a
kapcsolatot egy vízügyi szakemberrel. Takács Jánost is meghívta a tárgyalásra, s
együtt járták végig hárman a területet.
A szakember elmondta, hogy terveket , költségvetést kell készíteni. Még soha senki
nem mondta neki, hogy azzal a területtel gond van.
Sajnos a belvíz most országosan megmutatta magát. Tudomása szerint még fognak
kiírni pályázatot
90-95 %-os támogatottsággal a belvizes területekre árkok
rendbetételére. A pályázatokat álladóan figyelik a segítői. Az árkokat a KPM-esek
meg tudják mélyíteni Lakatos Huba birtoka felé. A Mazzag Lászlóné háza mögötti
árok mélyítését, tisztítását a hantosi Tó tulajdonosa vállalta . Meg kell várni, hogy
olyan idő legyen, hogy a gépek dolgozni tudjanak. Megpróbálják a vizet a szántóföldre
vezetni, felvállalva azt, hogy a föld tulajdonosa esetleg bepereli. Elsősorban az
emberek, a lakóházak, az értékek mentése a fontos. Sajnos országos problémát jelent a
sok víz. Amit tudunk meg fogunk tenni.
Ha szivattyúra van szükség, azt biztosítani tudjuk. Sajnos az nem megoldás, mert a víz
egy-két nap múlva újra vissza jön.
Nem ígér olyan dolgot, amit nem tud teljesíteni. Ha a telet átvészeljük, tavasszal neki
kell állni a munkáknak. Hantoson minden ember egyformán fontos.
Lukics János:
Van motoros szivattyú. Fecskendő kellene hozzá. Meg kellene próbálni az átereszeket
kimosatni.
Ha füvet nyírnak a közmunkások, ne hagyják az utcán, hanem seperjék össze. Ne
hagyják az árokba, mert nem folyik tőle el a víz.
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Fischer József polgármester:
Szivattyú valóban rendelkezésre áll. Sajnos az átereszek sok helyen el vannak
tömődve. Kéri a lakosságot, minden ingatlan tulajdonost, hogy lakóháza előtt az árkot
és az átereszt tisztítsa ki, mert akkor hátha elfolyik a víz. Ez mindenkinek az érdeke.
A közmunkások jelenleg állandóan szivattyúznak, árkokat tisztítanak. Sajnos az iskola
picéje is tele van vízzel. Sajnos csak egy szivattyúnk van.
A közmunkások figyelmét felhívja arra, hogy a fűnyírás után tegyenek rendet maguk
után.
id. Bolye Ferenc:
A dunaújvárosi Vizitársulatnak nagyon sokan fizetik a pénzt, de nem tesznek semmit
érte. Kötelességük lenne a táblák melletti árkokat rendben tartani. Azt sajnos nem
csinálták meg.
Fischer József :
A Hunyadi utca vége felé sajnos megáll a víz . Kerekes Imre vízügyi szakember
szerint az árkot a lakóknak ki lehet ásni a házuk előtt. Remélhetőleg a víz el fog
folyni. Össze kell fogni, összeírni azt, hogy mennyi átereszre van szükség, s azt
egyszerre megvásárolni, hiszen akkor olcsóbb.
Tavasszal vissza kell térni rá.
Akinek nincs hozzátartozója, igyekszik az
önkormányzat segíteni.
A Dózsa utca végén is gond van. A Simon KFT. ott jár el a gépeivel, így az utat
tönkreteszik, a sarat felhordják. Felvette a kapcsolatot a KFT vezetőjével és
dolgozójával is. A sárfelhordás esetén kérés nélkül letisztítják az után. Sőt ígéretet
kapott arra, hogy amennyiben szükség van rá, a gépekkel a községnek segítséget
nyújtanak. A jó kapcsolatot szeretné kialakítani a vállalkozókkal. Nagyon sokat
tudnak ők is segíteni, ha szükség van rá.
Megnézette a part területét is, hogy milyen módon lehetne a vizet eltüntetni a parkból.
Akinek van jó ötlete, az mondja el, s igyekszünk megvalósítani.
Ménesiné Varga Tímea :
A közbiztonságra hívja fel a figyelmet. Nagyon elszaporodtak községünkben a
betörések. Olvasta, hogy Cece Nagyközség pályázatot nyújtott be térfigyelő
kamerákra. Hantos községben három helyre a falu végeire - kellene kamarát
szereltetni. Betörés esetén meg lehetne nézni, hogy milyen autók voltak a faluban.
Lehet, hogy most nincs rá keret, de meg kellene érdeklődni, hogy mennyi pénzre lenne
szükség. Véleménye szerint a lakosság is áldozna e célra.
Sajnos kevés az éjjeliőr, s a betörök ki is kerülik őket. Jó lenne, ha jobban figyelnénk
egymásra.
A másik problémája az, hogy a Hunyadi utcában egy lakó nagyon sok tehén tartásával
foglalkozik. Nem az a baj, hogy foglalkozik velük, hanem az, ahogyan tartja az
állatokat. Nagyon sok lakosnak megkeseríti az életét. A trágyát sem a megfelelő
helyre hordja ki az udvarából. Fiáton azon a vízvezetéken van a trágya, amelyen a
faluba jön az ivóvíz. Ha véletlenül lenne egy csőtörés, akkor a község ivóvizét tönkre
tenné.
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Örül annak, hogy Hantos községben is megvalósul a faültetés az újszülött
gyermekeknek. Ezt már több településen is bevezették. Ha kell többen társadalmi
munkában segítenek a falu szebbé tételében.
Fischer József polgármester:
A térfigyelő kamerákról már hallott, de sajnos nem kis pénzbe kerülnek. Több féle is
van belőle.
Érdemes elgondolkozni rajta. Több helyre kellene a faluban felszerelni.( pl. bolt előtt,
parkban, hivatal előtt )
Az Abai , Sárbogárdi, Enyingi Kistérségek polgármesteri találkozóján Rétimajorban
abban állapodtak meg, hogy 28 település együtt figyelje a pályázatokat. Ha van
három-négy település aki azonos célra szeretne pályázni, akkor együtt pályázzanak
A kistérség segítséget nyújt a pályázat benyújtásához , s remélhetőleg nagyobb esély
lesz a pályázat elnyerésére. A településeknek össze kell fogni.
A tehéntartással kapcsolatban elmondja, hogy már beszélt az állattartóval. Megígérte,
hogy március végére várhatóan felszámolja a szarvasmarha állomány egy részét, vagy
az egészet. Egészségi állapota megromlott, fia - aki a segítője volt - valószínű, hogy
elköltözik a faluból, így nem tudja egyedül ellátni az állatokat. Még egy kis türelmet
kér a lakosoktól. Meg kell próbálni békességben megoldani a problémákat.
Nem biztos, hogy nagyobb eredményt érnénk el akkor, ha az állattartókat írásban
fenyegetnénk, esetleg megbüntetnénk. Bízik benne, hogy hamarosan megoldódik a
probléma. Lehet állattartó rendeletet is alkotni, de nem biztos, hogy eredményes lenne.
Bízik benne, hogy a Újszületettek parkja megvalósul. A 2005-től született gyermekek
ingyen fát kapnak a pályázat keretében. A fák elültetését a templom előtti térre
javasolja. A buszváró mellé padokat szeretne elhelyeztetni. 55 fa kiültetésére kerülhet
sor. Lehetőséget szeretnének biztosítani arra is, hogy a korábban született gyerekek
szülei is- amennyiben megvásárolják a fákat- ültethessenek gyermeküknek fát.
Takács János:
Többen úgy szeretnének tüzelőhöz jutni, hogy az erdőre kijárnak fát szedni. Sajnos a
sok víz miatt megközelíthetetlenek az erők még traktorral is. Az utakat rendbe kellene
tenni. A vállalkozókkal a kapcsolatot fel kellene venni ez ügyben.
Fischer József polgármester:
A Simon KFT dolgozója Simon Károly megkereste, hogy a beruházások során
keletkezett földnek tud-e helyet biztosítani. A humuszos földből pár kocsival biztosít a
parkra. A nagyobb mennyiségű köves földet viszont kihordhatják a földutakra azért,
hogy azok is járhatók legyenek. Még az idén 15-20 traktor földet kihordanak az
utakra, ott el fogják teríteni. Bízik benne , hogy javulás várható a földutak területén.
Az építkezési törmelékeket is ki lehet vinni majd az utakon lévő nagy gödrökbe, de
előtte feltétlenül egyeztetni kell.
Nem lehet a törmelékben üveg, vas, vagy olyan anyag, amely a traktorokban, vagy
egyéb járművekben kárt tesz.
A Vízmű részéről elmondták, hogy 2012. december 31-ig van lehetőség arra, hogy
pályázatot lehet benyújtani az arzénmentesítésre.
A mi vizünk arzénos. Kicsivel mindig fölötte vagyunk a határértéknek. Kb 400
településen van probléma. Ez egyik napról a másikra nem fog megoldódni.
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Elmondták azokat a lehetőségeket, amivel már korábban mi is foglalkoztunk. Sajnos
súlyos milliókról van szó. Egy kútfúrás
kb öt millió forintba kerül, de nincs
garantálva, hogy jó lesz a víz, és mennyi lesz a hozama. Egy beruházás minimum 50
millió forintba kerülne.
Jászivány településen , mely 350-400 fős , megtekintettek egy új nanotechnológiás,
vízszűrős berendezést. Kísérleti stádiumban lévő újdonság, amit úgy reklámoztak,
hogy ezzel megoldják az arzénmentesítési problémát.
Ez sajnos a valóságban nem így működik. Még nincsenek meg hozzá a szükséges
engedélyek. Az a berendezés, mely a mi kapacitásunknak megfelelt volna, az kb 5060 millió forintba kerülne.
Foglalkozunk a témával, keressük a lehetőséget. Sajnos nagyon sok pénzről van szó.
Vágó István:
A fűnyírással kapcsolatban elmondja, hogy van akinek az önkormányzat dolgozói
lenyírják ingyen a füvet, van akinek viszont pénzért. Véleménye szerint vagy nyírják
le mindenkinek, vagy senkinek.
Fischer József polgármester:
A közmunkásokat arra kérte, hogy ezután felejtsék el azt ami volt. Végezzenek
rendes, szorgalmas munkát. A fizetésért meg kell dolgozni. Volt, aki megértette, s
beállt dolgozni, de volt aki nem. Nem engedélyezi azt, hogy hazavigyék a fűnyírót és
otthon maszekoljanak vele.
Sajnos vannak többen, akik egyedül élnek, nincs a faluban hozzátartozójuk. Nekik ha
befizetik a fűnyírásért meghatározott összeget, lenyírják a közmunkások a füvet. A
jövőben is igyekszenek minden igényt kielégíteni. Azt nem szeretné, ha a lakosságtól
pénzt, vagy italt fogadnának el a fűnyírásért a közmunkások.
Nagy Attila:
Vannak olyan fiatal közmunkások, aki elmehetnének munkahelyet keresni maguknak.
Az idősebbek már nehezebben találnak munkát.
Fischer József polgármester:
A közhasznú, közcélú munkások foglalkoztatása szigorúbb lesz. A munkaügyi
központ a négy órás foglalkoztatást fogja 95 %-ban támogatni. Ezen felül akik 6-8
órában dolgoznak, 70-80-90 %-ban lesznek támogatva. Sokkal nehezebb és szigorúbb
lesz a közmunkások foglalkoztatása. Pályázatot kell benyújtani, s csak annyi embert
lehet foglalkoztatni, amennyit a munkaügyi központ engedélyez.
A közfoglalkoztatás és a munkanélküliek segélyezése teljesen megváltozik, de még
senki nem tudja pontosan, hogy hogyan. A jogszabályok még nem jelentek meg..
Lehetőség lesz arra, hogy csak azok kapjanak segélyt, munkanélküli ellátást, akik a
lakókörnyezetüket , udvarukat rendben tartják.
Lehetőség lesz arra is, hogy az önkormányzat felszántatja a kertet a rászoruló
családoknak, s ad vetőmagot is. Ha valaki segélyt kér, csak akkor kap, ha látja az
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önkormányzat, hogy saját maga is tesz azért, hogy sorsa jobbra forduljon.
Jó lenne az embereket rászoktatni arra, hogy maguk is tegyenek azért, hogy sorsuk
jobbra forduljon. Ne csak az önkormányzattól várják a különböző segélyeket.
Ha csak egy-két családot sikerül rávenni arra, hogy művelje a kertjét, tartsa rendben
az udvarát, akkor már nyertünk.
Varjas Krisztina
Jó lenne a faluban egy bölcsőde. Több olyan anyuka van a faluban, akik nem
szeretnének otthon maradni GYES-en havi 25000 Ft-ért. Sajnos nem tudnak
visszamenni dolgozni, mert a két-három éves gyermeket nem tudják kire bízni. Neki is
a szomszéd faluba kell kisgyermekét áthordani 15000.- Ft -ért, s az utiköltség is
pénzbe kerül. A másik faluba 40.000.- Ft-ot kell fizetni a gyermek ellátásáért.
A hely adott a településen.
Fischer József polgármester:
A Mezőfalvai Intézményvezetőt megkérdezi, hogy milyen lehetőség van arra, hogy 23-éves korú gyermekek felügyelete megoldott legyen . Pontosan fel kellene mérni az
igényt.
Rauf György :
Sok a belvíz a faluban. 62-éve él a községben , de ilyet még nem tapasztalt. Sajnos
nem készült fel senki ennyi vízre.
Mindenki vezesse el a vizet a saját portájáról. Mindenki tartsa rendbe az árkot maga
előtt.
Fischer József polgármester :
Valóban régen nagyobb gondot fordítottak a vízelvezetésre az emberek. Most is azt
kellene , hogy fogjanak össze, s együtt próbálják meg elvezetni a vizet,.
Jó kapcsolatba került a sárosdi erdésszel, s lehetőség lesz arra, hogy olcsón
facsemetékhez jussunk. Jó lenne az utak mellé minél több fát ültetni.
Molnár József:
A zöld buszmegálló mögött van két hatalmas épület, melléképületek. A környezete
rendezetlen. Azokat az épületeket bérbe lehetne adni
, munkahelyet lehetne
teremteni az épületekben. Fel kellene szólítani a tulajdonost, hogy adja el a területet.
Fischer József polgármester:
Magánterületről van szó. Van tulajdonosa az épületeknek, abba beleszólásunk nincs.
Mi nem szólíthatjuk fel arra, hogy az épületet adja el.
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Koncz Ferenc:
A belvízzel kapcsolatban elmondja, hogy évek óta probléma. Már az előző testület is
foglalkozott vele. Van rá rendelet, csak érvényt kell szerezni neki. A víz lefelé
folyik. Van bőven víz. Itt a lehetőség. Mindenki szintezze ki, s ássa ki magának az
árkot, s akkor elfolyik a víz.
Fischer József polgármester:
Valóban van rendelet. Mindenkit arra kér, hogy tegye rendbe az árkot a lakása előtt.
A tavasszal a közmunkások legfontosabb feladata az lesz, hogy az árkokat, átereszeket
tisztítják.
Nagyné Gombos Katalin:
Van gyermekorvosunk. Azt szeretné kérni, hogy a beteg gyermekeket vegyék előre a
rendelés során. A mai világban sajnos nem engedik előre a kisgyermekes szülőket a
betegek. A lázas gyermekkel nagyon nehéz kivárni a sort.
Az óvodával kapcsolatban elmondja, hogy nem mindenkinek adatik meg az, hogy van
nagyszülő, aki vigyáz az unokára. Már talán ez az egyetlen hely, ahol 8-tól l6-óráig
működik az óvoda. Nem biztos, hogy még 8-órakor be lehet vinni a gyermeket az
óvodába. Ha négy órára megy valaki a gyermekért, akkor már úgy néznek rá,,mint
tyúk a piros kukoricára. Elvárják, hogy már három órára menjen a szülő a gyermekért.
Lehetnének kicsit aktívabbak az óvónők. Lehetne az óvodába is nyílt nap azért, hogy
megnézhessük a gyermekeinket az óvodában.
Fischer József polgármester:
A háziorvosnak nem felettese. Csak kérheti tőle azt, hogy a gyermekeket vegyék előre.
Évek alatt kialakult a rendelés rendje. Megpróbál beszélni vele, s elmondja a kérést.
Menyhárt Józsefné :
Előfordul, hogy nem írják fel az orvosnál receptet csak másnap. Akkor viszont nincs
patika, nem tudja kiváltani a gyógyszert.
Fischer József
Nem szabad megvárni azt, hogy teljesen kifogyjon a gyógyszer. Előbb el kell menni
az orvoshoz felíratni.
Elmondja, hogy örüljünk, hogy még vannak nálunk orvosok. Sajnos ha ők nem
lennének, még nagyobb probléma lenne. Egyedül kis község révén nem tudnánk egy
orvost megfizetni. Nem pályázik ide egy orvos sem, mert kis település vagyunk, nem
éri meg nekik. A jelenlegi orvos három települést lát el, túl van terhelve. Akkor
várható változás, ha Nagylókkal közösen pályáztatunk egy orvost.
Az óvodával kapcsolatban elmondja, hogy a kérést továbbítani fogja az illetékeseknek.
Arra kéri a szülőket, hogy kéréseiket mondják el az óvónőknek.
Ígérni egyenlőre nem tud semmit.
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Takács János:
Az a véleménye a beteg gyermekekkel kapcsolatban, hogy emberek vagyunk,
engedjük a beteg gyermekeket előre. Ez régen is így volt. Nem kell ehhez az orvos.
Fischer József polgármester:
Valóban jobban figyelhetnénk egymásra.
Kovács Lászlóné:
Minden héten mozgóárus árulta a húst a Nagybolt előtt. Milyen jogon küldte el a
boltos a húst árusító autót a bolt elől a közterületről ? Jelenleg a posta előtt árusítják a
friss húst. Örülünk annak, hogy friss húst árulnak a faluban, nem kell érte elutazni
Székesfehérvárra.
Fischer József polgármester:
Utána fog nézni, mert valóban nincs senkinek joga a közterületről elküldeni az árust.
Az igaz, hogy a boltos panaszkodott azért, hogy miért árusítanak olyan árút a faluban,
ami a boltokban kaphatók.
Lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy az önkormányzat kijelöl egy olyan területet, ahol
a mozgóárusok árusíthatnak.
Hangyál Csaba:
Több olyan kérdés van, amellyel nem ért egyet. Nem ért egyet Takács János
hozzászólásával sem,.mert azt az árkot nem lehetett megcsinálni, mert nem engedte a
KPM. Takács János is volt képviselő, ezt neki tudni kell.
Véleménye szerint a bölcsödével nem kellene foglalkozni, mert biztos, hogy nem lesz
Hantoson.
A közbiztonsággal kapcsolatban elmondja, hogy riadóláncot szeretnének létrehozni.
Olyan személyeket szeretne bevonni, akik sokat itthon tartózkodnak, s van autója.
Az arzénos vízre reagálva elmondja, hogy nagyon sokba kerülne. Az óvodában
vesznek mindig vízmintát. Telepen szinte semmi arzén nincs.
Hantoson az arzénmentesítés a pályázat hiánya miatt állt le. Csak 50 %-os pályázati
lehetőség volt. Azt a falu nem tudta volna kifizetni.
Tudomása szerint az óvodába már fél 8-tól lehet a gyermekeket vinni, mert ott az
óvónő.
Nagy településeken sincs bölcsőde, nem várható az, hogy Hantoson lesz. Jelenleg egy
csoportban vannak a gyermekek az óvodában.
Az árkok valóban tisztításra, felújításra szorulnak.
Koncz Tímea
Minicsoport létrehozása nagy segítség lenne a szülők számára.
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Fischer József polgármester:
A közbiztonsággal kapcsolatban elmondja, hogy a lakosság meg ne próbálja
megállítani a betörőket, mert nagyon veszélyes lehet.
Fogjunk össze, olvassuk le a rendszámokat, hívjuk a rendőrséget, a polgárőrséget, de
ne intézkedjünk.
A jelenlévők a kérdésekre adott válaszokat elfogadták.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Megköszöni valamennyi jelenlévő megjelenését. Elmondja, hogy a képviselő-testület
tovább folytatja ülését, mert még több napirendi pontot kell megtárgyalnia.
Amennyiben valaki szeretne részt venni a képviselő-testület további ülésén , az
megteheti, aki csupán a közmeghallgatáson szeretett volna részt venni, annak
megköszöni a megjelenést, és a továbbiakban jó erőt, egészséget és kellemes
ünnepeket kíván.

A közmeghallgatás után a lakosság részéről megjelentek 19,30-órakor elhagyták a
helyiséget.
A Képviselő-testület folytatta ülését.
2. napirend
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát megállapító 6/2007. (V.10.)
önkormányzati rendelete módosításáról
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a rendelet-tervezetet áttanulmányozás
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az SZMSZ-t a választást követő 6-hónapon belül felül kell vizsgálni. Az érvényben
lévő SZMSZ-hez képest módosításokra került sor, mert több változás történt az
elmúlt évek alatt.
Változott a képviselő-testület tagjainak száma, a képviselők
személye, a bizottsági tagok neve, továbbá a hivatal körjegyzőségben működik, a
jegyzői feladatokat körjegyző látja el. Változás továbbá, hogy tekintettel az alacsony
képviselő-testületi létszámra az SZMSZ tervezetében már csak egy jegyzőkönyv
hitelesítő lett meghatározva.
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Kéri, hogy Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát megállapító 6/2007.
(V.10.)
önkormányzati
rendelete
módosítására
vonatkozó
kérdéseiket,
hozzászólásaikat tegyék meg.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát megállapító
6/2007. (V.10.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Szavazás a rendeletről
minősített többséggel:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti
és működési szabályzatát megállapító 6/2007. (V.10.) önkormányzati rendelete
módosításával kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta :
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2010. ( XII. 08. ) Kt. számú
RENDELETE
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát
megállapító 6/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát
megállapító 6/2007. (V.10.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
rendeletté emeli.
( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva )
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3. napirend

Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét megállapító 2/2008.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosítása.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a rendelet-tervezetet áttanulmányozás
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének emelését javasolja, mivel 2008évben történt utoljára lakbéremelés.
A javaslat szerint a lakbérek kb 10 %-ot emelkednének, ami nem jelentős összeg.
Jelenleg csupán egy szolgálati lakást érint az emelés, mivel a többi lakásban nincs
lakó.
A Nagylóki út 3. szám alatt lévő szolgálati lakás nem lakásként van bérbe adva, így
azt a lakbér emelés jelenleg nem érinti.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a
napirendre vonatkozó rendelet-tervezetet
kézfelemeléssel szavazzon.

elfogadja, az

Szavazás a rendeletről
minősített többséggel:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét megállapító 2/2008.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításával kapcsolatban

öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta :
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2010. ( XII.08. ) Kt. számú
RENDELETE
Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét megállapító
2/2008.(II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét megállapító
2/2008.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

szóló rendelet-tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva )
4. napirend

A 2010. III. negyedévi költségvetés teljesítése.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A költségvetés III. negyedévi teljesítése nagy részben időarányosan történt. Egy-két
helyen tapasztalható magasabb eltérés, ami abból adódik, hogy vagy alul lett tervezve,
vagy előre nem lehetett látni a várható kiadás összegét.
Nagyobb kiadás tapasztalható a fűnyírók , a benzin vásárlásánál. Jövőre magasabb
összeget kell erre a feladatra tervezni.
A költségvetési számlánk pozitív eredményt mutat.
Van egy folyószámla
hitelkeretünk, hogy amennyiben szükség van rá igénybe tudjuk venni. Az idei évben
szükség is volt rá, igénybe kellett venni, mert a polgármesteri hivatal felújítására
benyújtott és elnyert pályázatra ki kellett fizetnünk a teljes beruházási költséget. Nem
tudtuk volna kifizetni a hitelkeret nélkül. A beruházás költségét a hitelkeretből
kifizettük, s utána visszakaptuk.
Ez egy biztonsági tartalék. Van egy rendelkezésre állási kamat, amit ki kell fizetni.
Ezen felül csak akkor annyi összeg után kell hitelkamatot fizetni, amennyit igénybe
veszünk, s csak arra az időre, amennyire a felvett hitelt használjuk. Ez az idei évben
nem lesz jelentős tétel, mivel rövid időre használtuk a felvett pénzt.
Nem lehetett előre pontosan tervezni
a munkanélküliek részére kifizetett
rendelkezésre állási támogatás összegét .
Év elején még nem lehetett tudni, hogy községünkben hány fő lesz munkanélküli,
hány fő részére kell támogatást megállapítani.
Most sem tudjuk pontosan, hogy jövőre mennyi munkanélküli lesz a faluban, hány fő
lesz jogosult támogatásra.
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Azt sem lehet még tudni, hogy milyen formában változik a munkanélküliek
foglalkoztatása. A tervezetet ismerjük, de a jogszabály még nem jelent meg.
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy egyre több a támogatásra szorulók száma.
A III. negyedéven már túl vagyunk, ezen változtatni nem tudunk. Ennél rosszabb ne
legyen a költségvetésünk teljesítése.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.

A napirenddel kapcsolatban 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 :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
106./2010. ( XII.07.) Kt. számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló- többször módosított- 1992. évi
XXXVIII. tv. 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának ¾ évi helyzetéről szóló beszámolót
az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat
adatait – a Hantos Községi Önkormányzat többször módosított 1/2010. (II. 25.) számú költségvetési rendelete
2.§.-ban meghatározott címrend szerint – tartalmazza .
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi alakulása (adatok.: ezer Ft-ban)
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi teljesítését az
alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat
Módosított
2010. III. negyedévi
Eredeti előirányzat
Teljesítés alakulása
megnevezése
előirányzat
teljesítés
Kiadások főösszesen
109 000
109 868
78 602
72 %
Bevételek főösszesen
109 000
109 868
78 476
71 %
Ennek részletezését a beszámoló 1. sz. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat 2010. évi III negyedévi költségvetési támogatások bevételeinek
eredeti előirányzatait,
a módosított előirányzatokat,
a III. negyedévi teljesítést
a beszámoló tájékoztató mellékletek III. számú melléklete bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
4. Az önkormányzat 2010. III. negyedévi működési kiadásainak teljesítését a beszámoló 2 számú melléklete
szakfeladatonkénti bontásban tartalmazza.
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5.

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Módosított
2009. III. negyedévi
Teljesítés
Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
Felújítási és felhalmozási
1968
8041
409 %
kiadások összesen:
1968
Ebből:
- felújítások
778
778
7518
996 %
felhalmozási célú
1190
1190
523
44%
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 megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2638
3506
Tartalék
Ebből:

- általános tartalék
- céltartalék
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

1522
1116

2390
1116

5. napirend

Nagylók-Hantos Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetési koncepciója
.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A koncepcióban szereplő számok magukért beszélnek.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika körjegyző:
A jövő évben várhatóan egy soros lépés lesz, mely Hantos községet érinti. A
megállapodás úgy szól, hogy Hantos község fizeti a hantosi dolgozók bérét, és egyéb
juttatásait, Nagylók község pedig a nagylóki dolgozók bérét és egyéb juttatásait. A
körjegyző bérének és juttatásainak fedezetére a megállapodás alapján a körjegyzőségi
alap- illetve ösztönző támogatás szolgál, amennyiben ez nem elegendő akkor a két
település lakosság arányosan járul hozzá ezen kiadáshoz.
Tekintettel az önkormányzatok anyagi helyzetére és a bérbefagyasztásra a bérek a
2010-évi adatokkal vannak tervezve.
Sajnos nem emelték a normatívát sem.
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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 :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2010.(XII.07.) számú
határozata
Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi
költségvetési koncepciójáról
A képviselőtestület Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2011. évi
költségvetési koncepciójáról című előterjesztést megtárgyalta, a Körjegyzőség
2O11. évi koncepcióját változatlan formában elfogadja. A koncepció a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.
A 2011. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg.
A bevételeknél
az állami normatívát, valamint az önkormányzatok
hozzájárulásait kell tervezni.
Személyi kiadások:
-bérfejlesztésre nem tervezhető, csak a soros lépés miatt
-a jubileumi jutalomra lehet előirányzat
-jutalmazás nem tervezhető
-a köztisztviselők cafetéria keretének mértéke a 2010. évi összeggel tervezhető
Dologi Kiadások:
- A dologi kiadások a 2010. évi szinten tervezhető
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
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6. napirend
Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetési

koncepciója
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A tervezés a tavalyi számokból kiindulva történt. A finanszírozás ugyan annyi lesz
várhatóan, mint az idei évben. Reméljük, hogy a védőnői állást hamarosan sikerül
betölteni. A védőnői állásra kiírt pályázat várhatóan január elején jelenik meg a
közlönyben. A kihirdetéstől számított l5- napon belül lehet pályázatot benyújtani.
Bízzunk benne, hogy lesz jelentkező a védőnői állásra.
Ezen a területet szokott valamennyi pénzösszeg megmaradni.

Kéri, hogy a napirendre vonatkozó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Jó lenne, ha a betegváróba babapelenkázó kerülne . A kisgyermekes anyukáknak
könnyebb lenne gyermeküket levetkőztetni, tisztába tenni .
Az orvosi rendelés ideje alatt a védő-tanácsadó zárva van, így nem tudják a kismamák
használni a pelenkázót a rendelési idő alatt. Egy ilyen pelenkázó korábban már volt
elhelyezve az orvosi váróterembe.
Fischer József polgármester:
Ha valóban szükséges az orvosi váróba egy babapelenkázó, akkor azt az
önkormányzat meg tudja oldani úgy, hogy vásárol egyet.
Meg kell nézni, hogy a védőnői tanácsadóba és váróba mennyi pelenkázó van
jelenleg. Ha van esetleg felesleges, akkor át lehetne egyet tenni az orvosi váróba.
Ha sor kerül a védőnői társulás év végi beszámolójára, meglátjuk, hogy lesz-e
pénzmaradvány. Ha lesz, akkor lehetne vásárolni egy pelenkázót a tanácsadóba, s
onnan pedig egyet áthelyezni az orvosi váróba.
Nem a rezsiköltség megosztására kérnénk a pénzmaradványt, hanem pelenkázó asztal
vásárlására.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Meg kellene nézni, hogy jó-e a babamérleg. Úgy tudja, hogy nem működik rendesen .
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Fischer József polgármester:
Megnézi azt is, hogy működik-e a babamérleg. Lehet, hogy csak az elemmel van
gond, azt ki lehet cserélni. Ha más probléma van, azt meg lehet javíttatni.
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 :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2010. (XII.07.) számú határozata

Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi
költségvetési koncepciójáról
A képviselő-testület Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás
2011. évi költségvetési koncepciója tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a Védőnői
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2010. évi koncepcióját elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
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7. napirend

2011. évi költségvetési koncepció megállapítása

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

Fischer József polgármester:
A 2011-évi koncepció elkészült . A koncepció készítése során a 2010. III. negyedévi
adatok lettek figyelembe véve.
Ez csak egy tervezet, természetesen ez még változni fog a 2011.évi költségvetés
készítése során. Kb 4 % infláció figyelembevételével történt a tervezés.
Több új dolog is szerepel benne.
A polgármesteri teendőket 2010. október óta látja el, társadalmi megbízatású
polgármesterként. A jövőben is így szeretné ellátni. Az önkormányzatnak ez jelentős,
mintegy 3-4 millió Ft megtakarítást jelent. A megtakarított összeg egy részéből
szeretne egy főt alkalmazni, akit a falugondnoki teendők ellátásával bízna meg.
Szükség van egy olyan emberre, aki a falugondnoki teendőket ellátná. A közcélú
munkásokat irányítását , a munka végzését, a feladatok ellátását ellenőrizni kell.
Varga László közcélú munkásként dolgozik a községben már évek óta. Munkáját
megfelelően ellátja, a dolgozók irányítását, ellenőrzését is elvégzi. Az iskolában,
óvodában , kultúrházban, a polgármesteri hivatalban szükséges karbantartási
feladatokat elvégzi. Munkájára mindig lehet számítani. Figyel arra, hogy a
közterületeken is milyen feladatokat kell ellátni. Ha kell hétvégén is dolgozik azért,
hogy a községben rend legyen. Szeretné a falugondnoki teendőkkel megbízni, a
munka törvénykönyve szerint alkalmazni. Ez az önkormányzatnak kb bruttó 1,5-1,6
millió forintjába kerülne.
Elmondja, hogy jövőre szeretne pályázatot benyújtani egy kistraktor vásárlására.
Nagy segítséget jelentene az önkormányzatnak. A kistraktorral lehetne a füvet
lekaszálni, a közterületeket rendbentartani, télen pedig havat tolni. Ezekért a
munkákért nem kis pénzt fizet ki az önkormányzat a szolgáltatóknak.
A kistraktor vezetését, karbantartását a falugondnok oldaná meg, hiszen azt nem lehet
bárkire rábízni.
Jövőre szeretne minél több pályázatot benyújtani.
Állandóan figyelik a kiírt
pályázatokat.
Ha lesz lehetőség rá az orvosi rendelőt szeretné felújíttatni, mivel az elmaradt, nem
volt rá lehetőség.
Szeretne számítógépekre , is pályázni, ha lesz rá lehetőség. A számítógépeink eléggé
elöregedtek, már fel kellett újítani őket. Bármikor tönkremehetnek.
2 db fűnyírót szeretne vásárolni 2011-évben, mert nagyon tönkre mentek. A
javíttatásuk többe kerülne, mint egy új fűnyíró.
Feltétlen szükség lesz egy szivattyú vásárlására, mert a belvíz sajnos nagyon
szükségessé teszi. Csupán egy szivattyúnk van, ami kevés, s sajnos el is romolhat.
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Ha útra, árok kiépítésére írnak ki pályázatot azt is meg kell néznünk. Fontossági
sorrendbe kell állítani a feladatokat. A pályázatok kiírásáról feltétlenül tájékoztatni
fogja a képviselő-testületet.
Minden feladat megvalósítása attól függ, hogy mire írnak ki pályázatot, s mennyi
önerőt tudunk rá biztosítani.
Az első feladat természetesen az intézmények fenntartásának biztosítása, a kötelező
feladatok ellátása.
Támogatások biztosításával kapcsolatban elmondja, hogy a Kishantos KHT részére
20.000.- FT támogatás biztosítását tervezi. A KHT részére ez egy gesztus lenne.
Komoly támogatói , befektetői vannak a KHT-nak, de jól esne nekik, ha akármilyen
csekély összeggel is, de támogatná őket az a falu, ahol a telephelyük van. A hantosi
gazdák részére is szerveznek előadásokat, tájékoztatókat. Hantos község nevét
megismertetik a külföldi országokkal is. Jól esne nekik, ha érezhetnék azt, hogy a
község értékeli munkájukat akár milyen kevés összeggel is.
A 20.000.- Ft tényleg nem nagy összeg. Hosszú távon sokat tudnak nekünk segíteni.
A koncepció csak tervezet.
Kéri a
képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, javaslataikat a
koncepcióval kapcsolatban.
A költségvetés készítése során az elhangzott javaslatokat figyelembe lehet venni.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Nem javasolja azt, hogy a Kishantosi KFT egy fillér támogatást is kapjon. A Faluvédő
és Kulturális Egyesület részére betervezett 200.000.—Ft-ot soknak tartja. Nem látja
azt, hogy a Jurtanapra lenne pénz tervezve.
A Faluvédő és Kulturális Egyesületnek van pénze . Ha pályáznak valamire, s
szükségük lesz önerőre, akkor kérjenek támogatást az önkormányzattól és biztosan
kapnak is.
Volt olyan év, hogy számukra a költségvetésbe be volt tervezve 200.000.-- Ft
támogatás, s követelték, holott nem volt cél mögötte. Csak azért kérték a támogatást,
mert be volt tervezve.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Valóban volt olyan év amikor nem támogatási cél nélkül kérte a Faluvédő és
Kulturális Egyesület az önkormányzati támogatást, melyet így nem támogathatott a
testület. Minden önkormányzati támogatás iránt pályázónak támogatási kérelmetkonkrét céllal megnevezve, hogy mire kéri, mire akarja felhasználni a támogatást - kell
benyújtani a Képviselő-testülethez, csatolva a szükséges mellékleteket. A Képviselőtestület minden esetben egyedi döntést hoz a kérelemmel kapcsolatban. Támogatás
nyújtása esetén támogatási szerződést kötve, elszámolási kötelezettséggel tudja az
Önkormányzat támogatni a pályázót.
Azóta minden évben támogatási kérelmet benyújtva, abban konkrét célt nevesítve
folyamodták támogatásért az Önkormányzathoz. .
A képviselő-testület minden kérelmező esetében egyedi döntést hoz, ahol megállapítja
a támogatás összegét. Kérelmezőnek el kell számolnia a felhasznált összegről.
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Hangyál Csaba települési képviselő:
Véleménye szerint a Faluvédő és Kulturális Egyesület jelentős bevételhez jut azzal,
hogy a polgármester az illetményének nagy részét az egyesület részére átutalja,
felajánlja.
Fischer József polgármester:
Olyan megállapodást kötött a Faluvédő-és Kulturális Egyesülettel, hogy a számlájára
a polgármester által befizetett támogatást valamilyen formában a község részére
visszajuttatja.
Első támogatásából a kultúrházba telepített számítógépekhez,
internethez járult hozzá. Már most tervezik azt, hogy a második havi támogatást
milyen feladat megoldására juttatják vissza. Pl. DIGI TV beszerelése, stb.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi előadó:
A Jurta napra betervezett összeg a reprezentációs kiadásoknál szerepel.
A
költségvetés készítésekor már nevesítve lesz.. Több pénzt terveznek rá, - kb
300.000.—Ft-ot - mint az idei évben volt.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Szeretné, ha a Baba-Mama Klub is kaphatna támogatást. Nagyon lelkesek a szülők.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi előadó:
A Baba-Mama Klub részére tervezett összeg, a kultúrház kiadásaihoz lett betervezve.
Meg lehet vásárolni részükre a kért eszközöket, s azokat használhatják..
A kultúrházra tervezett pénz az idei évben kevésnek bizonyult, ezért oda többet
terveztek.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Véleménye szerint a koncepció a fő irányvonalat mutatja. Természetesen ez még a
költségvetés készítéséig változhat, mivel nem tudunk még biztos adatokat, nem
ismerjük a kiírásra kerülő pályázatokat. Kéri, hogy mindenki gyűjtse az ötleteit,
javaslatait a költségvetés készítéséig,
Kéri, hogy aki a
napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2010.(XII.07.) számú
határozata
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetési
koncepciójáról.
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési
koncepcióját a következőkben határozza meg:
1. Elsődleges az Önkormányzat működésének biztosítása.
2. A 2011. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során
elsőbbséget élveznek az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok.
3.

Az Önkormányzat létszámát 2011. január 1-jétől 9 főben állapítja meg.

4.
Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetésének összeállítása során
megtervezheti:

-

-

bérjellegű juttatások megtervezését 2010. évi szinten,
közlekedési költségtérítés, üzemanyagköltség,
a köztisztviselők és közalkalmazottak kötelező és minőségi
munkavégzéséhez szükséges oktatás és továbbképzés összegét,
illetve s feladatellátáshoz szükséges szakkönyvek illetve folyóiratok
beszerzését,
dologi kiadások tekintetében a működéshez feltétlenül szükséges
kiadásokat az infláció mértékével növelve,
egészségügyi alkalmazottak, konyhai dolgozók munkaruha,
védőruha költségeinek fedezetét,

5. A nem kötelezően ellátandó feladatok közül vállalja a társadalmi szervezetek
támogatását.
6.

A 2011. évi költségvetés tervezésénél vállalja, hogy fedezetet biztosít az
általános és céltartalék
tervezésére. Ezen belül elsődlegesen biztosít
fedezetet a pályázatokhoz szükséges önrész
biztosítására.

7.

Az alábbi beruházásokra és felújításokra fedezetet biztosít:
-

orvosi rendelő akadálymentesítése, vagy 1 db kistraktor beszerzése,
vagy olyan beruházás, amit pályázati kiírás után fontosnak talál a
testület.

-

1 db számítógép és 5 db szoftver beszerzése
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-

2 db fűnyíró beszerzése

11. Utasítja a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet
összeállítása során a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztésben,
illetve a határozati javaslatban foglaltakat érvényesítse.
Határidő: A 2011. évi költségvetés benyújtásának időpontja.
Felelős: Polgármester

8. napirend

Pénzügyi Kerettől Faluközpont kialakítására kapott kamatmentes kölcsön visszafizetése.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Mint ismeretes a képviselő-testület tagjai előtt 2009. szeptember 16-án az
önkormányzat 4.600.000.- FT kamatmentes kölcsönt vett fel a Faluközpont
kialakítására benyújtott pályázathoz.
Sajnos a pályázat még nem került elbírálásra, így ezen összeget a megállapodás
értelmében vissza kell fizetni.

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

A napirenddel kapcsolatban 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 :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2010.
(XII.07.) számú határozata
Pénzügyi Kerettől Faluközpont kialakítására kapott kamatmentes
kölcsön visszafizetéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
a Pénzügyi Kerettel 2009. szeptember 16-án kötött megállapodás
4. pontja alapján a Faluközpont kialakítására kapott :
4.600.000 Ft azaz négymillió-hatszázezer forint
kamatmentes kölcsön visszafizetését határozza el, tekintettel
arra, hogy :a támogatott cél megvalósítása érdekében beadott
pályázat eredményéről döntés nem született és a pályázati cél
megvalósítása ebben a formában már nem valósul meg.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi
Kerettel 2009. szeptember 16-án kelt megállapodás 4. pontja
alapján a kapott kamatmentes kölcsön visszafizetéséről
gondoskodjon, a szükséges intézkedések tegye meg.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Fischer József polgármester
9. napirend
Mezőgazdasági jellegű bel és külterületei földek bérleti díjának megállapítása.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot áttanulmányozás
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A mezőgazdasági ingatlanok után fizetendő bérleti díj 2005-évben lett megállapítva.
Úgy gondolja, hogy a szántóterületek bérleti díját minimális összeggel meg kell
emelni.
A rét művelési ágú területek bérleti díjának megemelését nem javasolja, mert így sem
akarja senki bérelni a területet. Több terület vízben áll, így nem hasznosítható.

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

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a
napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2010. (XII.07.) számú határozata
Mezőgazdasági jellegű bel- és külterületi földek bérleti díjának megállapításáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
•

a tulajdonában lévő bel- és külterületi mezőgazdasági
szántó művelési ágú földjei bérleti díját
2,50 Ft/m2 –ben,

•

tulajdonában lévő bel- és külterületi mezőgazdasági rét
művelési ágú földjei bérleti díját

1. Ft/m2 –ben ,
állapítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy a megkötött szerződéseket- a
szerződésben biztosított joggal élve-vizsgálja felül és a
szerződések bérleti díjról szóló részét e határozatban
meghatározott díj szerint módosítsa.
Amennyiben a bérlő a módosított bérleti díjat nem fogadja el,
úgy azt a területet meg kell hirdetni, több jelentkező esetén a
bérlőt licitálással kell kijelölni.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Fischer József polgármester

27

10. napirend
Bejelentések.

1./ Települési folyékony hulladék elszállítására közszolgáltató kiválasztásáról ,
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
Fischer József polgármester
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 21.§ (1)
bekezdése értelmében az önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési folyékony hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. A Hgt. szerint hulladékkezelési
tevékenységnek minősül a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló
létesítmények kiürítése, elhelyezés céljára történő elszállítása, előkezelése, tárolása,
ártalmatlanítása.
Az Önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatás elemeinek ellátásával már
korábban is Killer Mihály Vállalkozót bízta meg, s a jövőben is vele szeretné e
munkát elvégeztetni.
Killer Mihály vállalkozó nyilatkozata szerint a jövőben is vállalja e munkát, de
szeretné az szállítási költséget megemeltetni. Kérését azzal indokolta, hogy a gázolaj
árak az utóbbi időben sokat emelkedtek.
Nagylók Község polgármesterével egyeztette a kérdést, s úgy döntöttek, hogy
maximum 780.- Ft/m3+ áfa szállítási díjat tudnak elfogadni.
Véleménye szerint örülni kell annak, ha a lakosság egy része igénybe veszi a
szennyvízszállítást. Meg kell mondani, hogy általában csak az új építésű házak
tulajdonosai veszik igénybe a szállítást, mert náluk van zárt szennyvíztároló.
Az önkormányzatnak ez az áremelés nem nagy összeget – kb. évi 50.000.—Ft-ot jelent. Javasolja, hogy ne hárítsuk ezt az összeget a lakosságra. Azt a pár lakost
sújtanánk vele, akik becsületesen elszállíttatják a szennyvizet.
Bízik benne, hogy Killer Mihály vállalja továbbra is a szennyvíz szállítását.
Kéri, hogy az elhangzottakkal és a közszolgálati szerződéssel kapcsolatban mondják
el véleményüket, hozzászólásaikat.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Úgy tudja, hogy egyenlőre a vízdíj ára nem emelkedik, így egyetért azzal, hogy a
díjemelést ne hárítsuk át a lakosságra. Valóban nem nagy összeg az, amivel a
szennyvízszállítás költsége emelkedik.

Az előterjesztéssel és a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés
nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Ismerteti a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Kéri, hogy aki
egyetért a határozati javaslatban foglalt áremeléssel, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2010. (XII.07.) számú határozata
:
Települési folyékony hulladék elszállítására közszolgáltató kiválasztásáról ,
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban:
Hgt.) 21.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat kötelezően
ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező
települési folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési
közszolgáltatást szervez és tart fenn.
A hulladékkezelési közszolgáltatás feladatai elvégzésére
2011. január 1-től- 2011. december 31 közötti időszakra
közszolgáltatási szerződést köt Killer Mihály ( (7000. Sárbogárd,
Árpád út 60., vállalkozói igazolvány száma: EV-394584)
vállalkozóval, 780,- Ft/m3 + ÁFA díj ellenében.
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés tervezetét (
jegyzőkönyvhöz csatolva) jóváhagyja.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület
döntéséről a vállalkozót értesítse, a közszolgáltatási szerződést
megkösse.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2010.december 31.
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2./ Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme
Gálné Papp Erika körjegyző:
Elmondja, hogy a hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelemmel
fordult az önkormányzathoz.
A támogatásra a Hantosi Fiatalok néptánccsoportjának oktatását végző tánctanár
díjazásához van szükség.
Ismerteti a kérelmet és a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva.
Fischer József polgármester:
A 195.000.- Ft támogatás megállapítását javasolja. A tánctanárt ki kell fizetni, ezért a
pénz javasolja mielőbb átutalni. A pénzt rendelékezésre áll a költségvetésben.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért és a határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2010. (XII.07.) számú határozata
a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi Faluvédő és
Kulturális Egyesület támogatási kérelmének helyt adva
A Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére
195.000 Ft (azaz egyszázkilencvenötezer forint) vissza nem térítendő támogatást
állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat 2010 évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.25.) számú rendeletének 11§.-ban , a 7.számú mellékletében foglalt
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás terhére az Egyesületen belül
működő Bokréta tánccsoport oktatását végző tánctanár díjazásának fedezete
biztosítása céljából.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesülettel aláírja.

támogatási szerződést a
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( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon, a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2010. december 20.

Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az elmúlt ülés óta történt eseményekről.
-

Az idei évben várhatóan lesz ég egy testületi ülés. Meg kell tárgyalni a
szemétszállítási díj emelkedésének összegét is. Még folynak a tárgyalások, az
egyeztetések a VERTIKÁL és a polgármesterek között. A VERTIKÁL ZRT 9,98
%-ás áremelést szeretne elérni, az önkormányzatok maximum 6 %-os emelkedést
tartanak elfogadhatónak.

-

Kovács Ferenc - volt hantosi – jelenleg dunaújvárosi lakos szerette volna bérbe
venni a Hantos, Nagylóki út 5. szám alatt lévő összkomfortos szolgálati lakást arra
az időre, amíg lakásproblémáját megoldja. Jelenleg Dunaújvárosban lakása van,.
melyet el szeretne adni. Hantos, Rákóczi utcában lévő családi ház tulajdonosával
eltartási szerződést kíván kötni, s szeretné a lakást beköltözés előtt felújítani. A
lakás felújításának idejére szerette volna bérbe venni a szolgálati lakást.

Véleménye szerint a lakást kiadni nem lenne jó, mert szükség lehet rá. Sajnos az
időjárási viszonyok olyanok, hogy bármikor előfordulhat olyan eset, amikor családot
ki kell költöztetni pl. a belvíz miatt.
Tudomása szerint már több igénylő is lett volna a szolgálati lakásra. Félő, hogy bárki
beköltözik, szükség esetén kiköltöztetni szinte nem lehet.
Úgy gondolja, hogy Kovács Ferencnek és családjának van lakása, lesz olyan lakásra ,
melyre eltartási szerződést köt, így lakhatási gondja megoldott. Nem tartja
indokoltnak és szükségesnek a szolgálati lakás bérbe adását kérelmező részére.

A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett , s azt jóváhagyólag tudomásul
vette.
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Egyéb bejelentés nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Megköszönte mindenkinek a megjelenést és az ülést 21. 00 órakor bezárta.

K.m.f.

/: Fischer József :/
polgármester

/ : Zab Zsuzsanna :/
jkv. hitelesítő

/: Gálné Papp Erika :/
körjegyző

/ : Fischerné Koncz Katalin
jkv. hitelesítő
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