
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-
én     ( csütörtökön   ) 16-órakor tartott     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, jegyzőkönyvvezető   
Koncz Tímea  

                          
 
                          

 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  Suhaj Józsefné     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 ./ Hantos Község 2011-2014 évekre vonatkozó gazdasági programja 

Előadó: Fischer  József polgármester 
          
2./  Hantos Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
3/ Külsős alpolgármester választás 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
4./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
5./ A Fejér Megyei Temetkezési Vállalat részvényeinek értékesítése 
véleményezése 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
6./ 2010 évi belső ellenőrzési jelentés  
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
7/  Hantos Községi Önkormányzat 2011 évi munkaterve 
 
8/ 2011 évi közbeszerzési terv 
 
9 / Bejelentések 

 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

 
                              

1. napirend 
  

Hantos Község 2011-2014 évekre vonatkozó gazdasági programja 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot   
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
Az önkormányzati törvény kötelezővé teszi, a Képviselő-testület számára az alakuló 
ülést követő 6 hónapon belül gazdasági program elkészítését, elfogadását. A gazdasági 
programban az Önkormányzat meghatározza mindazon célkitűzéseit, feladatait, 
amelyek az önkormányzatok által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatai 
biztosítását és fejlesztését szolgálja. 
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A beterjesztett gazdasági program tartalmazza az átvett helyzet áttekintését, a 
fejlesztésekre, a község üzemeltetésre, a közfoglalkoztatásra, közszolgáltatások 
biztosítására, az intézményrendszer működtetésére és a civil kapcsolatokra vonatkozó 
elképzeléseket. 
 
A gazdasági programot már a közmeghallgatáson is ismertette. Szeretné, ha benne 
foglalt célkitűzések megvalósulnának és ehhez kéri a képviselő-testület  tagjainak 
segítségét. Az önkormányzat anyagi helyzete  jelenleg stabil, de a nagyobb 
beruházásokat csak pályázatból  tervezi megvalósítani. A kisebb értékű dolgokat  
viszont  önerőből kell megvalósítani.  
Minden azon  múlik, hogy milyen pályázatok kerülnek kiírásra. Egyenlőre még  nem 
írtak ki olyan pályázatot, amely bennünket érintene, amely a  feladat a programunkban 
szerepelne.  
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2011.-2014 évekre szóló 
gazdasági programját vitassa meg, és hozza meg döntését.  
 

A napirenddel kapcsolatban    kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József  polgármester:  
 
Kéri, hogy aki a  Hantos Község 2011-2014 évekre vonatkozó gazdasági programjáról  
szóló  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 31/2011. (III.31.) számú 
határozata 

 
Az Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjának  

elfogadásáról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programja előterjesztést 
és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület Hantos Község 2011-2014 évekre vonatkozó gazdasági 
programját változatlan formában elfogadja. ( Hantos község 2011.-2014 évekre 
vonatkozó gazdasági programja a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat 2011-2014  évekre vonatkozó program végrehajtásáról 
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:Fischer  József polgármester    
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2. napirend 
 

Hantos Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a rendelet-tervezetet    áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Már a korábbi testületi üléseken is jelezte, hogy szeretne külsős alpolgármestert 
választatni. Az alpolgármester megválasztásához a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot  módosítani kell.  
 
 

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat. 

 
Hozzászólás:  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A Képviselő-testület a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést megkapták. Ahogy az 
előterjesztésben is szerepel a Magyar Köztársaság Országgyűlése módosította az 
Alkotmánynak a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit. Az Alkotmány 
2010. július 6-i módosítása alapján a 44/B. § következő rendelkezést tartalmazza: 
 
„(1) A helyi képviselőtestület elnöke a polgármester. A képviselőtestület a 

polgármester helyettesítésére alpolgármestert választhat. Alpolgármesternek olyan 

személy is megválasztható, aki nem tagja a képviselőtestületnek, de a polgármestert a 

képviselőtestület elnökeként csak olyan alpolgármester helyettesítheti, aki a 

képviselőtestület tagja.” 

 
Ezen rendelkezésekkel összhangban 2010. október 4. napján lépett hatályba a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXVIII. törvény. 
 
Az idézett alkotmány- és törvény-módosítás lényege, hogy a képviselőtestület 
(közgyűlés) a polgármester javaslatára, munkájának segítésére, az ő helyettesítésére 
most már nem csak tagjai közül választhat alpolgármestert. Az így megválasztott 
„külső alpolgármester” jogállása bizonyos szempontból eltér a képviselők közül 
választott alpolgármesterétől. Ilyen eltérés, hogy a képviselő-testület elnökeként nem 
helyettesítheti a polgármestert, és az üléseken csak tanácskozási joggal vesz részt 
(azonban természetesen e minőségben a zárt üléseken is részt vehet). 
 
Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik, és, amennyiben az 
önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új 
képviselő-testület alakuló üléséig tart, ha azonban képviselőnek nem választották meg, 
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akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik. Új elem a 
szabályozásban, hogy az alpolgármester megbízatását a polgármester javaslatára, 
minősített többséggel, titkos szavazással a képviselő-testület visszavonhatja. 
A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester feladata tehát a 
polgármester munkájának segítése, a képviselő-testület szakmai munkájának 
előmozdítása. Tehát a megváltozott szabályozás szerint a polgármester munkájának 
segítésére olyan alpolgármester is választható, aki nem tagja a képviselőtestületnek, 
azonban a polgármestert a képviselő-testület elnökeként csak olyan alpolgármester 
helyettesítheti, aki a képviselő-testület tagja.  
A módosított törvényi rendelkezések elhatárolják a képviselő-testület tagjai közül és a 
nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására vonatkozó 
szabályokat. 
A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester nem tagja a 
képviselő-testületnek, a polgármestert elnöki minőségében nem helyettesítheti, 
azonban feladatainak megfelelő ellátása érdekében annak ülésein tanácskozási joggal 
részt vehet. Jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
Fontos kiemelni, hogy „külsős” alpolgármester választására csak akkor van lehetőség, 
ha a képviselő-testület tagjai közül is választanak alpolgármestert, azaz ilyen esetben 
legalább két alpolgármester tevékenykedik a testület munkájában. 
A polgármester helyettesítése tartós akadályoztatása esetén csak a képviselő-testület 
tagjai közül választott alpolgármesterrel oldható meg, ugyanis a polgármesternek a 
képviselő-testület működésével összefüggő feladatain kívül vannak olyan hatáskörei 
is, amelyeket távollétében csak az alpolgármester gyakorolhat. Ugyanakor a „külsős” 
alpolgármester, választásának előfeltétele, hogy a képviselő-testület a szervezeti és 
működési szabályzatát - a választást megelőzően - az alpolgármesterek száma és 
jogállása vonatkozásában módosítsa. Amennyiben a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzata nem tartalmaz rendelkezést a nem képviselő alpolgármesterre 
vonatkozóan, a polgármester nem tehet javaslatot „külsős” alpolgármester 
választására. 
A hatályos SZMSZ nem rendelkezik a nem képviselő-testület tagjai közül választható 
alpolgármesterről, így amennyiben külsős alpolgármestert kíván a Képviselő-testület 
választani előtte szükséges az SZMSZ módosítása és kihirdetése 
Tekintettel arra, hogy a polgármester úr javaslatot kíván tenni külsős alpolgármester 
választására, így az SZMSZ módosításáról szóló rendelet tervezetet elkészítettük. 
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.  
 

 
A  napirenddel kapcsolatban egyéb   , hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a rendelet-tervezet  javaslat elfogadását.  
 
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról    szóló   rendelet-tervezetet    
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Szavazás a rendeletről 
Minősített többséggel.  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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a napirenddel kapcsolatban : 
öt      igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta:  

 
Szavazás a rendeletről 
minősített többséggel:  
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4/2011.  ( III.31.) önkormányzati  
 

R E N D E L E T E 
 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát 
megállapító  8/2010. ( XII.8.) önkormányzati 

rendeletével módosított  6/2007. (V.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete : 
 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát     
megállapító 8/201. ( XII.08.)  önkormányzati 

rendeletével módosított 6/2007. (V.10.) 
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 

 
 ( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva )  

 

 

 

 

Fischer József polgármester  a rendelet kihirdetése idejére szünetet rendel el. 

 
Szünet után 

 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a  Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát 
megállapító  8/2010. ( XII.8.) önkormányzati rendeletével módosított  6/2007. (V.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  4/2011.  ( III.31.)  önkormányzati 
rendelete  aláírásra és kihirdetésre került. 
 
 

A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették. 
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3.napirend  

 
Külső alpolgármester választás 

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

 
 

Fischer József polgármester:  
 
Indokoltnak tartja a külső alpolgármester megválasztását. Nagyon sok településen 
éltek már ezzel a lehetőséggel, különösen ott, ahol a polgármester társadalmi 
megbízatású. A Fejér Megyei Hírlap által indított, a megye településeit bemutató 
sorozatból is  kiderül, hogy több településen is éltek ezzel a lehetőséggel. Van ahol a 
sport területéről, van ahol a kultúra vagy civil szervezetekhez kötődő embereket 
választottak külsős alpolgármesternek .   
A képviselő-testület tagjai nyolc főről öt főre csökkentek. A civil szervezetekkel 
történő kapcsolattartásban -  iskolával, óvodával, szülői munkaközösség-   egy külsős 
alpolgármester nagyon sokat tud segíteni.  A rendezvények, programok  
szervezésében, lebonyolításában szintén sok segítséget tud nyújtani.   
A képviselő-testületi üléseken tanácskozási joggal részt vehet, véleményét, javaslatát 
elmondhatja, olyan gyűlésekre is  el menet, ahol  szavazni nem kell.  
A különböző üléseken információkat szerezhet,  arról tájékoztathatja a testület tagjait 
is. 
A külsős alpolgármester jelölt Koncz Tímea a munkájáért  semmiféle díjazást, nem 
kér, és nem tart igényt költségtérítésre  sem. 
 
Azért gondolt Koncz Tímeára, mert a falu életében évek óta egy meghatározó 
személy, nagyon sokat tesz a faluért, a kulturális programok szervezésében, 
lebonyolításában  nagy részt vállal. 

 

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  véleményüket, tegyék fel 

kérdéseiket.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat SZMSZ –ről 
szóló többször módosított 6/2007.(V10.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdése 
alapján személyi ügy tárgyalásakor  zárt ülést  kell tartani, kivéve, ha az érintett a 
nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul. Ezért meg kell kérdezni a jelenlévő  
Koncz Tímeát, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy személyét érintő napirendi pont 
tárgyalása nyilvános ülésen történjen. 
 
Koncz Tímea:  
 
Hozzájárul ahhoz, hogy személyét érintő külsős alpolgármester választás napirendi 
pont tárgyalása nyilvános ülésen  történjen.  Kijelenti, hogy megválasztása esetén nem 
tart igényt sem tiszteletdíjra, sem költségtérítésre . 
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Már korábbi  testületi ülésen is elmondta, hogy nem híve annak, hogy külsős 
alpolgármester legyen választva  községünkben. 
Véleménye szerint különösebb feladata nem lesz. Koncz Tímea eddig is  jól végezte 
munkáját, valóban sokat dolgozott a faluért, s ezt a jövőben is megteheti . Nem kell 
azért alpolgármesterré megválasztani.  
Úgy hallotta a faluban  kb. 12- főtől , hogy azért kell külsős alpolgármester választani, 
mert sem a polgármester, sem a megválasztott alpolgármester nem tud elmenni az 
ülésekre. 
Nem javasolja azt, hogy külsős alpolgármester kerüljön megválasztásra. 
Azt is elmondták, hogy  a képviselő-választáson Koncz Tímea  nem kapott annyi 
szavazatot, hogy települési képviselő legyen, akkor miért lesz belőle alpolgármester. 
A falu őt nem akarta képviselő-testületi tagnak, mert akkor megválasztották volna 
testületi tagnak. 
Nem Koncz Tímea személye ellen van kifogása, hanem egyáltalán nem javasolja, 
hogy bárki külsős alpolgármester legyen.  
 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő:   
 
Ő sem tartja indokoltnak külsős alpolgármester megválasztását. Nem a javasolt 
személy ellen van kifogása, hanem véleménye szerint nincs szükség még egy 
alpolgármesterre községünkben. 
Azt javasolták a faluban, hogy ha mindenképpen szeretne  a képviselő-testület külsős 
alpolgármestert választani, akkor inkább idős Bolye Ferencet válassza meg, mivel Ő 
nagyon sokat tett a faluért ,  már korábban is volt települési képviselő és bizottsági 
elnök is.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Szinte minden ülésen  - Székesfehérváron , Rácalmáson, Sárbogárdon, Iváncsán, 
Adonyban, Mezőfalván, Nagylókon  stb. – részt vett.. A munkahelye biztosítja azt, 
hogy az ülésekre el tudjon menni. Suhaj Józsefné alpolgármester csupán  két ülésen 
vett részt a megválasztása óta.  
Nem az befolyásolta a döntését, hogy Koncz Tímea az önkormányzati választásokon 
hány szavazatot kapott, hanem az, hogy munkáját nagyon sokban tudja segíteni. A 
község életében évek óta Koncz Tímea nagy részt vállalt és vállal, a civil 
szervezetekkel, a Faluvédő és Kulturális Egyesülettel, a fiatalokkal  a kapcsolata jó, a 
kulturális területen is nagyon sokat dolgozik.  
Meg lehet nézni azt, hogy akik a szavazáson több szavazatot kaptak, mint Koncz 
Tímea, nem tesznek annyit a faluért, mint Ő. Bízik benne, hogy a jövőben is segíteni 
fogja munkáját. Nagyon sok esetben előfordul, hogy a képviselő-testület tagjai sem 
tudnak részt venni egyes rendezvényeken, különböző munkákban, mert nem érnek rá. 
Koncz Tímeára szinte mindig számíthat. 
Gyömörei Barnánéra is gondolt korábban, de Ő elzárkózott előle.    
 
 Id. Bolye  Ferenc a mezőgazdaságban dolgozik, s azt mondta, hogy munkája miatt 
nem tud minden programban, minden ülésen részt venni . Ezt Bolye Ferenccel 
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megbeszélte, köztük ez nem fog feszültséget okozni. Az önkormányzat munkáját 
amikor ideje engedi mindig segíteni fogja.  
 
 
Suhaj Józsefné alpolgármester:  
 
Igyekszik minden ülésen és minden munkában részt venni. Koncz Tímea Hantoson 
dolgozik, így a faluról többet tud, helyben több segítséget tud nyújtani az 
önkormányzatnak, a falu lakosságának. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Koncz Tímea  az iskolával való  kapcsolattartást is segíteni tudja  
 
 

A napirenddel kapcsolatban egyéb  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Továbbra is fenntartja javaslatát. Külsős alpolgármesternek Koncz Tímeát javasolja.  
 
Megkéri a körjegyzőt, hogy ismertesse a szavazás menetét.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat SZMSZ –ről 
szóló többször módosított 6/2007.(V10.) önkormányzati rendelet 28.§. (1) és (5) 
bekezdése tartalmazza az alpolgármester választására vonatkozó szabályokat. Ez 
alapján a külsős  alpolgármestert  is  titkos szavazással kell megválasztani. Személyére 
a javaslatot a polgármester teszi, a választás- a döntés-  a képviselő-testület feladata. A 
titkos szavazás lebonyolítása az SZMSZ szerint az ügyrendi bizottság feladata. 
 
A szavazólapok elkészültek, technikai feltételek a titkos szavazás lebonyolítására 
adottak.   
 
Fischer József polgármester: 
 
Megkéri az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazást bonyolítsák le 
 

A szavazás idejére a polgármester szünetet rendelt el. 
 
 

Szünet után. 
 
 
 
Hangyál Csaba az ügyrendi Bizottság elnöke:  
 
Ismerteti a szavazás eredményét.  
A szavazásról jegyzőkönyv készült, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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A szavazási jegyzőkönyv szerint: 
 
Koncz Tímeát a képviselő-testület  három igen szavazattal, két ellenszavazattal 
megválasztotta.  
Az alpolgármesternek gratulál.  
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Megköszöni Hangyál Csaba Ügyrendi Bizottság elnökének a tájékoztatóját és 
megállapítja, hogy Koncz Tímea  külső alpolgármesterré választásával 
kapcsolatban Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos 
szavazással  három  igen szavazattal , 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

32/2011. (III. 31.) számú határozata 

 

Külső alpolgármester megválasztásáról  
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a külső alpolgármester 
megválasztása  tárgyban a polgármester előterjesztését és az ügyben alábbi 
határozatot hozta: 
1./ A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság tájékoztatóját a külső 
alpolgármester választás eredményéről tudomásul vette. 
2./A Képviselő-testület nem a saját tagjai közül: Koncz Tímeát 

 
megválasztotta  alpolgármesternek. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Fischer József polgármester: 
 
Koncz Tímeának  a külsős alpolgármesterré történő megválasztásához gratulál.  

 
Koncz Tímea: 
 
Megköszöni a bizalmat azoknak, akik rá szavaztak. Elmondja, hogy minden erejével 
azon lesz, hogy segítse a  polgármester úr és a képviselő-testület munkáját. Megerősíti 
korábbi nyilatkozatát, miszerint  nem tart igényt sem tiszteletdíj megállapítására, sem 
költségtérítésre. 
 
A Képviselő-testület Koncz Tímea külső alpolgármester tiszteletdíjra és 

költségtérítésre vonatkozó nyilatkozatát tudomásul veszi. 

 

Fischer József polgármester: 
 
Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü letételéhez szíveskedjenek felállni. 
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Megkéri Koncz Tímeát, hogy az esküt tegye le. 
 
 
 
 
Koncz Tímea : 

 
„ Én Koncz Tímea  esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat Hantos 
Község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem.  
( Az alpolgármester meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!”  
 
Fischer József polgármester: 
 
Koncz Tímea részére jó munkát kíván. 
 

 
 

4. napirend  
 

A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
 
 

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

 
Fischer József polgármester: 
 
A szociális rendeletet módosítani kellett.  A rendelet-tervezetet a szociális bizottság a mai 
ülésén megtárgyalta. 
 
Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését. 
 
Zab Zsuzsanna a szociális bizottság elnöke: 
 
 
A szociális bizottság  a részére kiküldött  rendelet-tervezetet megtárgyalta és a a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolta.  
 
Fischer József polgármester:  
 

 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 
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Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A Szociális törvény 2011. január 1. napjától hatályos 92. § (1) bekezdése értelmében a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú 
kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 
önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

Ha valamely szociális szolgáltatás, intézmény esetében a fenntartó önkormányzati 
társulás, úgy a társulási megállapodásban kell kijelölni azt az önkormányzatot, 
amelyik rendeletet alkot a társulás keretében ellátott személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. 

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás létrehozásáról szóló megállapodást a képviselő-testület  a fentiek alapján 
történt módosítását jóváhagyta. A módosított társulási megállapodásban a  társult 
önkormányzatok Sárbogárd Város Önkormányzatát jelölték  ki a rendelet alkotására. 

A Szociális törvény 140/C. §-a előírja, hogy az önkormányzati társulásban részt vevő 
települési önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2011. január 1-jén 
hatályos rendeletet  2011. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási 
megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló szabályokat. Sárbogárd Város Önkormányzata a helyi szociális 
rendeletét a fentiek alapján felülvizsgálta, és a  beépítette a  társult önkormányzatok 
által rendeletükben szabályozott szociális étkeztetés, házi segítség nyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítség nyújtás, családsegítés és nappali ellátás rendelkezéseit 
rendeletébe, mellyel kapcsolatban   a módosított társulási megállapodásba foglaltaknak 
megfelelően  a társult önkormányzatok gyakorolták   előzetesen vélemény alkotási 
jogukat.  

A  helyi szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatát egyrészről tehát a fentebb 
részletezett törvénymódosítások tették szükségessé.  Ugyanakkor a szociális törvény 
több, más pontokon történő módosítása, valamint a jogalkotásról szóló előírások 
illetve a KET. módosítása is indokolttá tette a helyi szociális ellátásról szóló rendelet 
módosítását.  

A felülvizsgálat során láthatóvá vált, hogy rendelet számos rendelkezése módosításra 
kerül, így célszerűbb  egy új rendeletet megalkotni a képviselő-testületnek.  
 
Az új rendelet-tervezetet kiküldtük a képviselő-testület tagjai számára. 
 
Részletesen ismertette az új rendelet tervezetet.  
 
A rendelet tervezet a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően nem tartalmazza a 
magasabb szintű jogszabályban, törvényben szabályozott előírásokat, csupán  visszahivatkozik 
rá. 
Így például a rendelet hatályára valamint az értelmező rendelkezésekre vonatkozó előírások 
tekintetében is a rendelet tervezet visszautal a szociális törvény előírásaira. 
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Elmondja, hogy az egyik jelentős változást az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás 
tekintetében tapasztalható. 2011. január l-től az aktív korúak ellátásának egyik formája a 
rendelkezésre állási támogatás / RÁT /  helyett bevezetésre kerülő bérpótló juttatás. ( BPJ )  
A törvény megteremtette annak a lehetőségét, hogy a BPJ támogatás esetében  az 
önkormányzat- amennyiben élni kíván vele- egy plusz  jogosultsági feltételként rendeletébe 
előírja   a  kérelmező lakókörnyezetére  vonatkozó –rendeletben foglalt –szabályok betartását, 
teljesítését is. A polgármester úr javaslatára  a rendelet tervezetbe ezen szabályok bekerültek.. 
Az aktív korúak ellátása tekintetében a rendelet tervezetben szabályozásra került,  a rendszeres 
szociális segély egy részének természetben történő megállapításának feltételei, azon 
kérelmezők esetében, akik a gyermekükre, gyermekeikre tekintettel rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. 
 
Az átmeneti segély , kamatmentes kölcsön formájában történő megállapítása esetén szintén 
módosításra teszünk javaslatot, mégpedig a mértéke tekintetében, egy  lényegesen 
alacsonyabb maximális mértékre, mint a jelenleg hatályos  rendeletben szerepel. Ennek oka, 
hogy sajnos egyre több lesz a kölcsönt igénylők száma.  Tekintettel a kérelmezők számának 
növekedésére és teherbírásuk mértékének csökkenésére nem javasoljuk nagy összegű 
kölcsönök megállapításának lehetővé tételét, mert azt az önkormányzat költségvetése nem 
bírja el , de a  kérelmezők sem tudják visszafizetni a nagyobb összegű kölcsönöket. 
 
A rendelet tervezet a temetési segély mértékénél viszont emelést tartalmaz, a jelenlegi 
10.000.—Ft temetési segélyt 15.000.—Ft-ban javasoljuk  megállapítani , mert  a temetési 
költségek nagyon megemelkedtek.  
 
Amennyiben a kiküldött rendelet tervezettel kapcsolatban kérdés merül fel, arra nagyon 
szívesen válaszol.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A bérpótló juttatásra való jogosultság megállapításánál megpróbáljuk jobban rászorítani a 
kérelmezőket arra, hogy a lakókörnyezetüket tartsák rendben. A kérelmezők otthon vannak, 
tehát sok a szabadidejük. Elvárható, hogy az udvarukat, lakóházukat, lakóházuk környékét  
rendben tartsák. Ez plusz munkát jelent az önkormányzat dolgozóinak. Minden kérelmezőhöz 
ki kell menni helyszíni szemlét tartani. Ahol a lakókörnyezet kifogásolható, ott kérelmezőt fel 
kell hívni arra, hogy tegye rendbe környezetét. Ellenőrizni kell, hogy elvégezte-e a rá kiszabott 
feladatot. Ha nem, akkor kérelmező részére a támogatást nem lehet megállapítani., vagy a már 
megállapított támogatást meg kell szűntetni. 
Nem lesz egyszerű feladat , mert ha kérelmezők maguktól nem  teszik rendbe környezetüket, 
akkor nehéz eredményt elérni, de meg kell próbálni. 
Jó lenne, ha minél több kérelmező a veteményes kertjét is megművelné, megtermelné saját 
maga és családja számára a  zöldségféléket.   
Nem tudni, hogy milyen eredményt érünk el, de meg kell próbálni. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
 
Kinek kell ellenőrizni a rendeletben foglaltak betartását ? A Képviselő-testület, vagy a 
bizottság ?  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatokat a szociális törtvény a jegyzőhöz telepítette.  
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A jegyző  feladata a jogosultsági feltételek meglétének vizsgálata, az ellátás megállapítása 
vagy a kérelem elutasítása is. A határozat ellen fellebbezni a Fejér Megyei Kormányhivatal  
Szociális és Gyámhivatalához lehet.  
 
A képviselő-testület  feladata a keretszabályok, a rendelet megalkotása. A végrehajtás a jegyző 
feladata.  

 
 

A napirenddel kapcsolatban egyéb   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József  polgármester:  
 
Kéri, hogy aki   a szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet tervezette egyetért, a  
rendelet-tervezetet    elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Szavazás a rendeletről:  
Minősített többséggel:  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt      igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet megalkotta:  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
5/2011.  (  IV. 1. )   Kt. számú 

 
R E N D E L E T E 

 
 

A szociális ellátás helyi szabályairól 
 

 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete : 
 
A szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet-

tervezetet  elfogadja és rendeletté emeli. 
 

 ( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva )  
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5. napirend  
 
 
 

A Fejér Megyei Temetkezési Vállalat részvényeinek értékesítése véleményezése 
 
 
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot   áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   

 
 

Fischer József polgármester: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzata Polgármestere  megküldte   Székesfehérvár  Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának  a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft  
üzletrészének 39,8%--ú nagyságrendű , 19.460.000 Ft  névértékű részesedésének 
elidegenítésével kapcsolatos megkeresését  azzal, hogy  nyilatkozzunk arra 
vonatkozóan, hogy a részvényeket meg kívánjuk-e vásárolni, élni kívánunk-e 
elővásárlási jogunkkal.  
 
Javasolja, hogy önkormányzatunk a felajánlott részvényeket ne vásárolja meg.  

 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 

 
 

A napirenddel kapcsolatban   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Kéri, hogy aki  A Fejér Megyei Temetkezési Vállalat részvényeinek értékesítése 
véleményezéséről  szóló  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 
 

33/2011.( III. 31.) számú határozata 
 

Lemondás  a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési KFT üzletrészének 
megvásárlására vonatkozó  elővásárlási jogról  

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalva Sárbogárd 
Város Önkormányzata Polgármestere  által megküldött  Székesfehérvár  Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának  a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési 
Kft  üzletrészének 39,8%--ú nagyságrendű , 19.460.000 Ft  névértékű 
részesedésének elidegenítésével kapcsolatos megkeresését és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :  
a Székesfehérvár  Megyei Jogú Város Önkormányzatának  a Fejér Megyei 
Önkormányzatok  
Temetkezési Kft  üzletrészének 39,8%--ú nagyságrendű , 
 
 19.460.000 Ft  névértékű részesedésének  elidegenítésével  kapcsolatban 
 
 a gazdasági társaságokról szóló 1996. évi IV. törvény 123.§. (2) bekezdésében 
biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.  
 
Utasítja és felhatalmazza a  polgármestert , hogy a  szükséges intézkedéseket 
tegye meg ! 
 
Határidő :  2011. március 31. 
Felelős : Fischer  József polgármester  
 

6. napirend 
 
 

2010 évi belső ellenőrzési jelentés 
 
 
 

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

 
 

Fischer József polgármester: 
 
Örül annak, hogy a belső ellenőrzés hibát nem tárt fel az ellenőrzés során. A dolgozók 
nagyon odafigyelnek a jogszabályok betartására.  
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Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 

 
 
 

Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A belső ellenőr elkészítette a jelentését a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről. 
Nagyon örül annak, hogy egy javaslattal éltek,  hibát, problémát a belső ellenőrzés  
nem tárt fel.  A belső ellenőrzéssel- mely feladat ellátásáról az Önkormányzat a 
Sárbogárdi Kistérség keretein belül gondoskodik –a Kistérség  egy külső céget, a 
Szántó és Társa Bt-t bízta meg. 2010. évben a belső ellenőrzési tervnek megfelelően 
kettő területet ellenőriztek: az ÁFA bevallással és nyilvántartással kapcsolatos 
feladatokat, valamint a szociális ellátások megállapításával, nyilvántartásával, 
kifizetésével kapcsolatos feladatokat. 
Ahogy a jelentésből is látható a belső ellenőrzés javaslatot az ÁFA analitika 
vezetésével kapcsolatban fogalmazott meg,  mely javaslatnak megfelelően vezetjük 
azóta az Áfa nyilvántartást. 
   
 A szociális segélyek és támogatások  kifizetésének és elszámolásának  ellenőrzése 
kapcsán még javaslatot sem fogalmaztak meg. 
 
 Fischer József polgármester: 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a belső ellenőrzési tájékoztatót, beszámolót 
fogadja el.  

 
A napirenddel kapcsolatban   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Kéri, hogy aki  2010 évi belső ellenőrzési jelentésről   szóló  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 
 

34/2011.( III. 31.) számú határozata 
 
 

2010 évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében,  – megtárgyalta a belső 
ellenőrzés 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot 
hozza: 
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A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést Hantos Községi Önkormányzata és a felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének 
teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 

7. napirend  
 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2011 évi munkaterve 
 
 

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

 
 

Fischer József polgármester: 
 
A törvényben előírt napirendeket beépítettük a munkatervbe. Az előttünk álló 
feladatokat is  igyekeztünk  megtervezni.  Ez nem jelenti azt, hogy a tervezett 
napirendi pontokon túl  nem lesznek egyéb napirendek. Mindig az aktuális feladatok 
határozzák meg, hogy milyen témát tárgyaljon a képviselő-testület.  
Rendkívüli dolgok mindig előfordulhatnak. Ha pályázati lehetőség adódik, azt is a 
képviselő-testület ülésén meg kell tárgyalni.  
Ha van javaslata a képviselő-testületi tagoknak, azt még be lehet tervezni. Év közben 
is lehet napirendre javaslatot tenni.  

 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 

 
 
 

A napirenddel kapcsolatban   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Kéri, hogy aki Hantos Községi Önkormányzat 2011 évi munkatervéről    szóló  
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  

 35 /2011. ( III.31. ) határozata alapján  
 

Az Önkormányzat  2011. évi munkatervéről 
                    
Hantos Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Önkormányzat 2011. évi munkatervére vonatkozó javaslatot és azt az 
alábbiak szerint elfogadja: 
 
2011. március: 
 1./  Hantos Község gazdasági programja 2011-2014 évekre 
    Előadó: polgármester 
 

2./  A szociális igazgatásról és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 
rendelet  
     felülvizsgálata 

    Előadó: polgármester 
  
2011. április: 
 1./ Védőnői Szolgálat 2010. évi zárszámadása 
      Előadó: polgármester 
 2./ Körjegyzőség 2010. évi zárszámadása 
      Előadó: polgármester 
 3./ Az önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének megalkotása  
                 Előadó: polgármester 
 4./ Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi   
                 feladatainak ellátásáról  
                 Előadó: jegyző 
 5./ 2010. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 
    Előadó: polgármester 
2011. május: 
 1./ Beszámoló Hantos  község 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 
    előadó: Sárbogárdi Rendőrkapitányság képviselője 
 
2011. szeptember: 
 1./ Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás működéséről 
                 Előadó: polgármester 
 2./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évi költségvetésének I. félévi  
                 teljesítéséről  
                 Előadó: polgármester 
 3./ Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. félévi  
                 teljesítéséről 
      Előadó: polgármester 
 4./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi    
                 teljesítéséről 
      Előadó: polgármester 
2011. október: 
 1./ Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve 
      Előadó: jegyző 
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2011. november:  
 1./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi  
      teljesítéséről 
      Előadó: polgármester 
 2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi  
                 teljesítéséről 
      Előadó: polgármester 
 3./ Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi     
                 teljesítéséről 
      Előadó: polgármester 
 4./ Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
      Előadó: polgármester 
 
 5./ Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
      Előadó: polgármester 
 6./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
      Előadó: polgármester 
2011. december: 
 1./ Az önkormányzat 2012. évi munkatervének megtárgyalása  
                 Előadó: polgármester 
 2./ Az ivóvíz díjának megállapítása 
                 Előadó: polgármester 
 3./ A szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapítása  
                 Előadó: polgármester 
 4./ A folyékony hulladék közszolgáltatási díjának megállapítása 
    Előadó: polgármester 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a munkaterv 
megküldésével tájékoztassa. 
 
Felelős Fischer  József polgármester 
Határidő: 2011.március  31. 

 
 
 
 

8. napirend 
 

2011 évi közbeszerzési terv 
 

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

 
 

Fischer József polgármester: 
 
A  2011. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervünk   nemleges, mivel a 
tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2011. évre 
irányadó közbeszerzési értékhatárokat. 
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell. 
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Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 

 
 
 

Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységét a belső ellenőrzés 2008-évben 
ellenőrizte. Az ellenőrzés kapcsán  arra tettek javaslatot, hogy a testület fogadjon el a 
nemleges közbeszerzési tervet. A Közbeszerzési törvény alapján tárgyév  április 15-ig 
kell a tervet elfogadni. 
A költségvetésünket ismerve,  az idei évben egy-egy tervezett beruházásunk várhatóan 
nem érik el a közbeszerzési összeghatárokat,  ezért javasolja a polgármester azt, hogy 
nemleges közbeszerzési tervet fogadjon el a képviselő-testület. 
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 
igény, vagy változás felmerülésekor. 

 
A napirenddel kapcsolatban   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Kéri, hogy aki 2011 évi közbeszerzési tervről    szóló  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 
36/2011. (III.31.) számú határozata 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
Hantos Község Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó éves összesített 
közbeszerzési terve  nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének 
nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2011. évre irányadó közbeszerzési 
értékhatárokat. 
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 
igény, vagy változás felmerülésekor. 
 
atáridő: 2011. december 31 
 
Felelős: Fischer  József polgármester   
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9. napirend 
 

 
 Bejelentések 

 
 

 
l./ Gyepmesteri feladatokra kötött megbízási szerződés módosítása.  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Sárközi Károly gyepmester, azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 
részére 2005-évben megállapított  havi átalánydíjat emelje meg.  
2005-óta a benzin ára szinte duplájára emelkedett, a megállapított díja pedig nem 
változott. Úgy érzi, hogy a  gyepmester kérése jogos, ezért javasolja az átalánydíjat 
havi  21.000.- Ft + áfa összegben állapítsa meg a képviselő-testület. 
2005-ben havi 17.000.—Ft + áfa átalánydíj volt megállapítva Sárközi Károly részére.  

 
Kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban  mondják el  hozzászólásaikat. 

 
 
 

Az előterjesztéssel  kapcsolatban   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Kéri, hogy aki gyepmester átalánydíjának megemelésével egyetért és a határozati  javaslatot   
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a gyepmester átalánydíjának megállapításával  kapcsolatban : 
öt      igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

Hantos Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
 

37/2011.(III.31.) számú határozata 
 

Gyepmesteri feladatokra kötött megbízási szerződés módosításáról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalva Sárközy 
Károly 7019 Sárbogárd, Nagyhörcsök pta.1. szám alatti vállalkozónak az 
Önkormányzattal  gyepmesteri feladatokra kötött  megbízási szerződés   
átalánydíjának  emelésével kapcsolatos megkeresését és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :  
a  Sárközy Károly 7019 Sárbogárd, Nagyhörcsök pta.1. szám alatti vállalkozóval 
2001. december 14-én kelt  határozatlan időre, 
gyepmesteri feladatok ellátására kötött megbízási szerződésének  az átalánydíj 
mértékére vonatkozó módosításával, emelésével  egyetért. 
 
A gyepmesteri feladatok átalánydíját  2011. évtől 21.000 Ft/hó+ ÁFA mértékben 
jóváhagyja. 
A megbízási szerződés többi pontját változatlanul hagyja.  
 
Utasítja és felhatalmazza a  polgármestert , hogy a  szükséges intézkedéseket 
tegye meg ! 
Határidő :  2011. április 15.  
 
Felelős : Fischer  József polgármester  
 
 
 
2./ Pályázat közfoglalkoztatásra. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
3 fő 9-hónapig történő foglalkoztatására értékteremtő munkaprogram keretében 
nyújtottuk be a pályázatot a Munkaügyi Központ Sárbogárdi Kirendeltségéhez. 
 Három fő munkabérére és járulékaira valamint 358500.—Ft-ot  dologi kiadásokra 
nyújtottunk be pályázatot. A dologi kiadásokból – sikeres pályázat esetén-  egy 
fűnyíró  kistraktort szeretnénk vásárolni, a szükséges munkavédelmi eszközökön 
kívül. A pályázatba is szerepel, hogy a kistraktorra  a zöldterület gondozásához 
elengedhetetlenül szükségünk  van, hiszen az önkormányzat tulajdonában lévő, 
közterületek nagysága nagy, melyet kézi erővel nem tudunk gondozni, nyírni .  
Ez a kistraktor nagyban megkönnyíti majd a közmunkások munkáját. 
A kistérségen belül négy település indult  a pályázaton, melynek pozitív elbírálásában 
bízunk.  
 
 
3./ LEADER pályázat. 
 
Fischer József települési képviselő: 
 
Sajnos a park felújítására benyújtott pályázatunk ügyében még nem tudunk semmit.  A 
remény még meg van, bizakodunk.  Nagyon jó lenne, ha nyerne a pályázatunk. Sajnos 
elsősorban azokat a pályázatokat veszik előre, amely munkahely teremtést is 
tartalmaz.  
 
A LEADER-hez több ötletet- tízet -  nyújtottunk be. 
Park felújítására ,2 db sétány kiépítésére, jurta napi programok támogatására stb. 
kértünk támogatást.  Április végén , május elején jelenik meg konkrétan az, hogy 
milyen célokra írnak ki pályázatot, várhatóan 80 %-os támogatottságú lesz a pályázat, 
20 % önerőre lesz szükség. 
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A kisebb összegű  pályázatokat fogják támogatni, mert kevés a pénz.  
 
Figyelni fogjuk a pályázatokat, s ha lesz lehetőség rá, azonnal pályázni fogunk. 
 
  
4. Faültetés. 
 
Fischer József települési képviselő: 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai napon meghozták a Gemenci 
Erdőgazdaság munkatársai az együttműködési megállapodás alapján, az újszülöttek 
parkjához szükséges  facsemetéket. A terv szerint 55 db facsemete kerül a parkba 
kiültetésre április 16-án. 
 
 
Kovács István futó segítségével Moháról 350-400 db facsemetét ( bükk, hárs, ) kapott 
az önkormányzat. Ezen kívül 2.000 db gyökeres fenyőfát is kapott az önkormányzat. 
Meg kell tervezni azt, hogy hova legyenek kiültetve. Várja az ötleteket.    
 
5. Orvos állásra pályázat kiírása. 
 
Fischer József települési képviselő: 
 
Az elmúlt ülésen döntött a képviselő-testület  a háziorvosi  álláshelyre pályázat 
kiírásáról. A pályázatunk megjelent és Dr. Tóth Sándor  orvos érdeklődött az állás 
után telefonon  Kunmadarasról. Dr. Tóth Sándor az Országos Alapellátási Intézeten 
keresztül szeretné megpályázni az állást. 
Elmondtuk azt, hogy mit tudunk nyújtani, hány lakosa van a községnek, milyen 
szolgálati lakást tudunk biztosítani. 
Szimpatikus az orvosnak Hantos község. Várjuk a fejleményeket a pályázattal 
kapcsolatban. Reméljük, hogy nem gondolja meg magát. Nem lesz egyszerű a 
lebonyolítás, s elég hosszú időt vesz igénybe. A következő testületi ülésen tájékoztatni 
fogja a képviselőket a fejleményekről.   
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Felvettük a kapcsolatot az Országos Alapellátási Intézettel,(OALI) megtudtuk, hogy 
településünk is köthet az OALI-val feladat átadási szerződést, annak ellenére, hogy 
településünk lakosságszáma nem éri el az 1200 főt,  tekintettel arra, hogy a háziorvosi 
álláshely már több mint 6 hónapja betöltetlen. 
Amennyiben a feladatátadási szerződést az Önkormányzat és az OALI megköti, a 
működési engedélyt az ÁNTSZ-től az OALI kéri meg, a finanszírozási szerződést az 
Egészségbiztosítási Pénztárral szintén az OALI köti meg. 
A háziorvos bérét, járulékait, helyettesítését, tanulmányai illetve helyettesítése 
költségeit, a mentori valamint egyetemi költségekkel egyetemben az OALI 
finanszírozza a MEP finanszírozásból. Ami marad azt átadja az önkormányzat részére. 
Ez az összeg egy 1200 fős település esetében kb. 386.000 Ft/hó lenne, mely összeg a 
lakosságszám arányában csökken. A tavalyi évi adatokat figyelembe véve kb.  havi 
85.000.—Ft-tal többet kell költeni háziorvosi szolgálat fenntartására, amennyiben az 
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OALI-val a szerződést az önkormányzat a feladat átadási szerződést megköti, 
ugyanakkor a háziorvosi állás be tudjuk tölteni. 
A lebonyolítás hosszabb időt vesz igénybe, először a három félnek : az OALI-nak, az 
Önkormányzatnak és a leendő pályázó orvosnak egy előzetes tájékoztató 
megbeszélésen kell részt venniük, ahol a PRAXIS1 programba való részvétel 
feltételeit részletesen tisztázzák. Ezt követően az OALI meghirdeti az állást és az 
önkormányzat egyetértő határozata esetén a feladatátadási szerződést az 
önkormányzattal megkötik, az orvost kinevezik, az ÁNTSZ-től a működési engedélyt 
megkérik, a MEP-pel a finanszírozási szerződést megkötik. 
Bonyolítja a helyzetet, hogy Dr. Tóth Sándort az OALI feladat átadási szerződés 
keretében alkalmazza Kunmadarason, mely szerződést az önkormányzattal nem 
egyszerű felbontani. 
 
Tehát mindenféleképpen hosszabb időt fog igénybe venni az, hogy orvosa legyen a 
településnek. 
 
 
6./ Közbiztonság helyzete. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő:  
 
Többen kérdezik, hogy mi várható a közbiztonság javulása ügyében. Nincs  polgárőr, 
nincs településőr. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Felmérést végzett a fiatalok körében, hogy hány ember vállalna polgárőrséget. 15 fő 
jelentkezett.  
Ez sajnos kevés, legalább 25-30 főnek kellene összejönni ahhoz, hogy meg lehessen 
szervezni minden éjszakára az őrzést.A polgárőrségben szigorú szabályok vannak.  
Sajnos a településőrökre kiírt pályázatok megszüntek. Jó lenne, ha térkamerákra 
lehetne pályázni. Községünkben három helyre lenne jó kihelyezni.  
 
A Közmunka programban még elképzelhető, hogy az év végére a téli éjszakára lesz  
lehetőség településőr alkalmazására.   
 
7./ Telepi lakosok részére a tó melletti út biztosítása.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Megkérdezték tőle, hogy a  Hantos telepi lakosok közlekedhetnek-e a tó felől. 
Tudomása szerint olyan megállapodást kötött az önkormányzat a tó tulajdonosával, 
hogy egész nap biztosítja az átjárást Telep felé. 
 
Nagy a forgalom a főúton, ezért szeretnének a földes úton közlekedni a telepiek. 
Félnek az esetleges balesettől.  
Legyen egy időpont meghatározva , amikor a kapu nyitva van.  
 
 
 



 

26 

 

Fischer József polgármester:  
 
A tó  tulajdonosával beszélt, aki azt mondta, hogy nyitva hagyja minden nap 
sötétedésig  a kaput azért, hogy a telepi lakosok ott tudjanak közlekedni. Éjszakára a 
kaput bezárja azért, hogy nehogy valaki a  tóba  essen.   
Újra felveszi a kapcsolatot a tó tulajdonosával.  
 
 
8./ Virágosítás.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy az utcák virágosítását tervezi. A 
villanyoszlopokra cserepes virágok, 140 virágcserép kerül kihelyezésre.  
 
 
9./ Óvoda köz 5. szám alatti ingatlan megvásárlása. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő:  
 
Az  Óvoda köz 5. szám alatti építési telek tulajdonosa egy sárbogárdi lakos Kovács 
Béla egy étterem vezetője.  Az ingatlant egy árverésen vette  meg. Talán azt sem tudja, 
hogy hol van. Meg kellene tőle az önkormányzatnak vásárolni, mert az óvoda mellett 
van a terület.   
 
Fischer József polgármester: 
 
Megérdeklődi, hogy az ingatlan tulajdonosa eladja-e a területet. Valóban érdemes 
lenne megvásárolni. 
 
10./  Mezőgazdasági gépek nem kijelölt  útvonalon való közlekedése 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
 
A Simon KFT mezőgazdasági képei tönkreteszik az utakat.  Fel kellene  szólítani, 
hogy csak a kijelölt útvonalon közlekedjenek a traktorok. A  sarat felhordják az utakra.  
 
 
Koncz Tímea  külső alpolgármester: 
 
A Hunyadi utcában lévő kocsma előtt is megállnak a traktorok a vegyszerező géppel. 
Ha szólnak a traktorosnak, akkor az fel van háborodva. A gyerekekre, felnőttekre 
veszélyes. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Felveszi a kapcsolatot a Simon Kft dolgozóival, s megkéri őket, hogy figyeljenek 
jobban oda a mezőgazdasági gépekre.  
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Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
 
A traktorosok figyelmét fel fogja hívni arra, hogy ne traktorral közlekedjenek a 
kocsmába.  
 
 
 
 
 

Egyéb bejelentés nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  

 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést  18,00  - órakor   bezárta.  

 

                             

                          K.m.f. 

 
 
  Fischer József                                                           Gálné Papp Erika   
   polgármester                                                                  körjegyző           
 
 
 
 

/ : Suhaj Józsefné     :/ 
jkv. hitelesítő 


