JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
30-án ( csütörtökön ) 8,30 -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 megbízásából:
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi előadó
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 Suhaj Józsefné

fő jelen

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s öt
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné
települési
képviselőt megválasztotta.
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Fischer József polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
1./ A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.) és a 14/2008. (XII.23.) ,
a
11/2009.( IX.30.) valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati rendeleteivel
módosított 2/2003( II.20.).önkormányzati rendeletének módosítása.
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Bejelentések.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.) és a 14/2008. (XII.23.) ,
a
11/2009.( IX.30.) valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati rendeleteivel
módosított 2/2003( II.20.).önkormányzati rendeletének módosítása.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a rendelet-tervezetet áttanulmányozás
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató ZRT a szemétszállítási díjat 2011-évre
9,9 %- kal szerette volna megemelni.
Nagylók, Szabadegyháza, Sárosd, Perkáta és Hantos község polgármesterei együtt próbálták
elérni azt, hogy a szemétszállítási díj emelése nem legyen magasabb 6 %-nál.
Az inflációt és egyéb költségek emelkedését figyelembe véve a 6 %-os szemétszállítási díj
emelkedés elfogadhatónak mondható. A rendelet-tervezetünk a 6 %-os emelést tartalmazza.

Kéri, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.) és a 14/2008. (XII.23.) ,
a 11/2009.( IX.30.) valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati rendeleteivel
módosított
2/2003( II.20.).önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó
kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.) és a 14/2008.
(XII.23.) ,
a 11/2009.( IX.30.) valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati
rendeleteivel módosított 2/2003( II.20.).önkormányzati rendeletének módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Szavazás a rendeletről
minősített többséggel:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról
szóló 8/2006. (III.29.) és a 14/2008. (XII.23.) ,
a 11/2009.( IX.30.) valamint a
15./2009.(XII.15.)
önkormányzati
rendeleteivel
módosított
2/2003.(
II.20.).önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta :
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. ( XII. 30. ) Kt.
számú
RENDELETE
A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.) és a 14/2008. (XII.23.) ,
a
11/2009.( IX.30.) valamint a 15/2009.(XII.15.) önkormányzati rendeleteivel
módosított 2/2003( II.20.).önkormányzati rendeletének módosításáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.) és a 14/2008. (XII.23.) ,
a
11/2009.( IX.30.) valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati rendeleteivel
módosított
2/2003( II.20.).önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva )
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2. napirend
Bejelentések
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az elmúlt ülés óta történt eseményekről, s a következő
feladatokról:
1./ Közmunkaprogram változása.
Sajnos a jövő évre nézve a közmunka program nagyon megváltozott. Az
önkormányzatot és a rendelkezésre állási támogatásban részesülő munkanélkülieket is
nagyon rosszul érinti ez a változás. A 2010-es évben 41 fő részesült rendelkezésre
állási támogatásban. Azon kívül több személy volt, aki munkanélküli volt, de ellátást
sem az önkormányzattól, sem a Munkaügyi Központtól nem kapott.
A sárbogárdi Munkaügyi Központtól kapott tájékoztatás alapján elmondja, hogy 2011évben előreláthatóan 19 főt foglalkoztathatunk négy órás munkaidőben. Ennek a
támogatása 95 %.lesz, az 5 %- terheli az önkormányzatot.
1 főt foglalkoztathatunk 8-órás munkaidőben, akire 70 %-os állami támogatást kapunk.
Az idei évben volt olyan időszak, amikor 15-fő dolgozott 8-órás munkaidőben. Ezt el kell
felejteni, mert erre nem adnak pénzt.
Ez sajnos nagyon rosszul érinti az önkormányzatokat, hiszen a betervezett munkákat nem
fogjuk tudni elvégeztetni, de rosszul érinti a munkanélkülieket is, hiszen eddig volt
munkájuk, s volt havi nettó 60.000.—Ft jövedelmük, amiből a saját és családjuk
létfenntartását biztosítani tudták. A 4-órában foglalkoztatott embereknek kb 30.000.- Ft
nettó fizetésük lesz, ami alig több, mint a RÁT illetve BPJ összege. ( 28.500.—Ft. )
2011. január hónapban legalább 3 fő alkalmazását szerettük volna biztosítani, de
egyáltalán nem biztos, hogy megkapjuk utánuk a támogatást. Ha nem kapunk
támogatást, akkor az önkormányzatnak kell teljes egészében fizetni a dolgozók juttatásait
és járulékait.
Azt sem tudjuk, hogy mikor kerülhetnek vissza a rendszerbe azok a dolgozók, akinek
2010. december 31-vel megszűnt a munkaviszonya.
• Van egy olyan dolgozónk, akinek a munkaszerződése 2011. május 5- napjáig szól. Ő
szakács az óvodában.
Mivel a munkaszerződése májusban lejár mindenképpen kikerül a közcélú munkások
közül.
Mivel ennyire kevés közmunkást alkalmazhatunk sajnos azt a megoldást tudja elképzelni,
hogy a szakács dolgozónkat a közmunkások közül ki kell emelni, s őt a munka
törvénykönyve szerint kell alkalmaznunk, viszont akkor a munkabérét és járulékait teljes
egészében az önkormányzatnak kell fizetnie. Munkájára mindenképpen szükség van.
• Már korábban is említette, s a közmeghallgatáson is elmondta, hogy egy fő
falugondnokot szeretne alkalmazni. A falugondnok munkabérét és járulékait az
önkormányzatnak kell kifizetni.
Mindenképpen szükség lenne rá, hiszen kell egy fő, aki az intézmények karbantartási
munkáit ellátja, felügyeli.
Ha 2011. február l-től alkalmazni tudjuk a falugondnokot – ki eddig közmunkás volt –
akkor egy közmunkás létszámot nyerünk.
•

Nagy gondot jelent a faluban a belvíz. A vízelvezető árkok tisztítását, karbantartását,
egyéb feladatok elvégzését közmunkásokkal szerettük volna megoldani. Közmunkások
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tartották rendben a közterületeket, az iskolakertet, a kultúrházat, ők hordták az idősek
szárára az ebédet , kimeszelték, festették az iskolát, kultúrházat és egyéb feladatokat is
elláttak. Nem tudjuk jelenleg, hogy a betervezett feladatok ellátását hogyan tudjuk
megoldani a jövőben, ha nem tudunk közmunkásokat alkalmazni azért, mert nem kapunk
rá lehetőséget.
Ezt mindenképpen szóvá kell tenni minden fórumon.
Egy évben háromszor lehet pályázni a közmunkások foglalkoztatására. Meg kell írni, hogy
hány embert szeretnénk foglalkoztatni és azt is, hogy milyen feladatra. A közmunkásokat
napi 4 órában minimum kettő , maximum négy hónapig lehet foglalkoztatni. Akkor
tudunk több főt foglalkoztatni, ha kevesebb időre vesszük fel őket. Nagyon oda kell majd
figyelnünk a pályázatok benyújtására. A nyári időszakra kell több főt kérnünk, hiszen
akkor van több munka. A fűnyírás, a kert művelése a nyári időszakban történik.
Az idei évhez képest harmadára csökkent a foglalkoztatási lehetőség.
Hozzászólás:
Hangyál Csaba települési képviselő:
A falugondnok bérét a költségvetésbe be kell terveznünk. Az a szerencse, hogy a 2011-évben
a szennyvíztisztító rendbentartása Nagylók község feladata lesz, így ott egy közmunkás
felszabadul.
A TV is bemondta, hogy január 3-tól nem lesz lehetőség közmunkások alkalmazására még az
árvizes területeken sem.
Ha a közmunkás négy órát dolgozik annyi pénzt kap, mint aki a RÁT-.ot kapja, s azért nem
kell dolgoznia. Lehet, hogy lesz olyan személy , aki e miatt nem fogadja el a munkát
Fischer József polgármester:
Lesz egy országos program , melynek keretében lesz pályázati lehetőség közmunkások
alkalmazására. Ilyen például az árvízhelyzet.
Aki nem fogadja el a számára felajánlott 4-órás munkát, annak a BPJ – folyósítását meg kell
szűntetni.
Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző:
2011-évben bérpótló támogatás (BPJ) lesz a RÁT helyett. A
bérpótló támogatás
megállapításának szabályai szigorodnak. Meg lehet vonni a támogatást például attól, aki nem
tartja rendben a kertjét, udvarát.
Szigorú szabály lesz az is, hogy 2011-évben legalább 30- napot kell dolgoznia a
munkanélkülinek ahhoz, hogy kaphassa a bérpótló támogatást. Ha az önkormányzat nem tudja
foglalkoztatni, akkor bizony lesz olyan személy, aki nem tudja a 30- napot sehol ledolgozni,
így nem lesz jogosult a támogatásra. Akkor miből tartja fenn magát ? Meg fog szaporodni a
segélyt kérők száma, amit szintén az önkormányzatnak kell kifizetni.
2010-éveben nagyon sok közmunkás dolgozott. Volt olyan hónap, hogy 15- 20 fő
közmunkásunk volt 8-órás munkaidőben. Ezeknek az embereknek , s a családjuknak a
létfenntartása ez által biztosítva volt. Sajnos ez nagyon drasztikusan megváltozik, így nagyon
sok család nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerül 2011-évben.
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Fischer József polgármester:
Lesz olyan közmunkás, akit csak két hónapig alkalmazunk azért, hogy megszerezze a 30- nap
munkaviszonyt. Aki jobban dolgozik, azt viszont lehet négy hónapig foglalkoztatni.
Az igaz, hogy akkor sem jut több jövedelemhez, mintha otthon lenne, s kapná a támogatást.
A törvény még nem jelent meg, s nem tudjuk azt sem, hogy 2011-ben hány fő lesz aki a
bérpótló támogatásra jogosult.
Nehéz lesz olyan embereket foglalkoztatni, akikre a felmerülő munkát rá lehet bízni. Nem
mindenkire lehet rábízni a fűnyírást és egyéb feladatot.
Bízzunk abban, hogy évközben a törvényt módosítják.
2./ Élelmiszer bank támogatása.
Fischer József polgármester:
Az Élelmiszerbankon keresztül ismét kaptunk lehetőséget arra, hogy csomagot juttassuk el a
rászoruló családok részére. Ez a csomag szerényebb volt, mint a korábbi. Ugyanazon
személyek részesülhettek belőle, akik korábban.
A csomagokat a rászorulók örömmel fogadták. Ha lesz rá lehetőség, jövőre is pályázunk rá, s
igyekszünk kibővíteni a támogatásban részesülőket.

3./ Tájékoztatás az iskola anyagi helyzetéről.
A költségvetési törvényben a gyermekek után járó 36.300.—Ft támogatást 32. 300.—Ft-ra
csökkentették. Féltünk attól, hogy a Mezőfalvai társulás veszélybe kerül, ha a támogatást
drasztikusan lecsökkentik. Úgy látjuk, hogy különösebb probléma nem lesz a jövő évben az
iskolai társulással.
4./ LEADER pályázatról tájékoztatás.
Sajnos nem tudjuk még most sem, hogy a benyújtott pályázatunk nyert-e, vagy sem.
Az utolsó ülés nem volt határozatképes ezért az ülés elmaradt. Új tagokat kell majd a
Tanácsba választani.
2013-évig van a pályázatok kifutása, de már a rendelkezésre álló pénz 80 %-a elfogyott. Nem
tudni, hogy még mennyi pályázatot tudnak még támogatni.
5./ Szivattyú vásárlása.
Sajnos csak egy szivattyúja van az önkormányzatnak. Ha véletlenül elromlik, akkor helyette
vásárolnunk kell, mert szükség van rá a belvíz miatt.
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Az elhangzott tájékoztatásokat a jelenlévők tudomásul vették és elfogadták.

Egyéb bejelentés nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Megköszönte a megjelenést és
mindenkinek az egész évben végzett munkáját.
Minden jelenlévőnek Boldog Új évet kíván .
Az ülést 9.30 - órakor bezárta.

K.m.f.

Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika körjegyző
megbízásából :
Horváth Jánosné
igazgatási ügyintéző

/ : Suhaj Józsefné :/
jkv. hitelesítő

