JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27én ( szerdán ) 16.30 -órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Hangyál Csaba ,
Suhaj Józsefné ,
Zab Zsuzsanna települési képviselők

Továbbá:
Koncz Tímea külsős alpolgármester
Gálné Papp Erika körjegyző
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző
Igazoltan távolmaradt:
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő
Napirend előtt:
Fischer József polgármester :

Köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt települési képviselőből négy
van ,azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné

fő jelen

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s négy
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.) Jobbik Magyarországért Mozgalom Hantosi Szervezete
hozzájáruló nyilatkozat kérelme a III. Fejér Megyei Nemzeti
Juliális Hantoson , a Parkban illetve a Kultúrházban történő
megszervezéséhez.
Előadó: Fischer József polgármester
2.) Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 1/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet megalkotása.
Előadó: Fischer József polgármester
3.)Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Fischer József polgármester
4.) Komplex, átfogó beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző
5.) Települési folyékony hulladék elszállítására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló kérelme
Előadó: Fischer József polgármester
6.) Bejelentések

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Jobbik Magyarországért Mozgalom Hantosi Szervezete hozzájáruló nyilatkozat
kérelme a III. Fejér Megyei Nemzeti Juliális Hantoson , a Parkban illetve a
Kultúrházban történő megszervezéséhez.

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Hantosi Szervezetének elnöke Árgyelán János
szóban jelezte, hogy Hantos község területén szeretnék megrendezni 2011. július 23án a III. Fejér Megyei Nemzeti Juliálist.
A tervezett programokról a tájékoztatást a képviselő-testület tagjai írásban megkapták.
Árgyelán Jánost tájékoztatta arról, hogy e kérdésben a képviselő-testület fog dönteni.
Senkit nem akar befolyásolni a döntésében, de elmondja, hogy nem javasolja azt, hogy
a fenti rendezvény Hantos községben kerüljön megrendezésre.
A polgármester választáson, mint független jelölt indult, s továbbra is függetlenként
szeretne dolgozni. Többen mondták, hogy a Jobbik „főnöke”, de ezt határozottan
visszautasítja.
A programot jónak tartja, de ha Hantoson kerülne megszervezésre, ránk húznák azt,
hogy a Jobbikosok egyik bázisa vagyunk, s nekünk ebből lehet, hogy több hátrányunk
lehetne országosan, s helyben is.
Ezeket a programokat akár egy falunapon is meg lehetne valósítani párttól, nemtől,
hovatartozástól függetlenül , s nem egy zászló alá tömörülve.
Ráadásul minden remény meg van arra, hogy a park felújítására benyújtott pályázatot
az önkormányzat által támogatva a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület
megnyeri. Ha ez így lesz, akkor a kért időpontban elképzelhető, hogy a park és a
kultúrház felújítása folyamatban lesz, építkezési munkák folynak. Nem lenne
szerencsés abban az időben megyei rendezvényt tartani.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg
döntését.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Hantosi Szervezetének kérését a III. Fejér
Megyei Nemzeti Juliális megszervezésével kapcsolatban nem támogatja.
Van nekünk augusztus hónapra Jurta napunk, amit naggyá lehetne tenni, akár hasonló
programokkal is.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Nem tartja jó ötletnek, hogy Hantos községben szervezzék meg a III. Fejér Megyei
Nemzeti Juliálist.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Nem támogatja a Jobbik hantosi szervezetének kérését. Véleménye szerint a Jurta
nap megszervezésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni.
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Fischer József polgármester:
A Jobbik szervezetének vannak jó programjai. ( ruhaosztás, vetőmagosztás stb. ) Amit
most szeretnének szervezni az egy országos program. Nem tudni, hogy kik, milyen
szélsőséges elemek vennének részt a programon.
Mi majd a falunapot szeretnénk színesebbé, akár három napossá tenni.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Hantosi
Szervezetének kérését ne támogassa.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Jobbik Magyarországért Mozgalom Hantosi Szervezete hozzájáruló
nyilatkozat kérelméhez a III. Fejér Megyei Nemzeti Juliális Hantoson , a Parkban
illetve a Kultúrházban történő megszervezéséhez nem járul hozzá, s a határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy
igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2011. ( IV. 27.) számú határozata
Jobbik Magyarországért Mozgalom Hantosi Szervezetének
kérelme a III. Fejér Megyei Nemzeti Juliális Hantoson , a
Parkban illetve a Kultúrházban történő megszervezéséhez.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a :
Jobbik Magyarországért Mozgalom Hantosi Szervezete
kérelméhez a III. Fejér Megyei Nemzeti Juliális
Hantoson , a Parkban illetve a Kultúrházban történő
megszervezéséhez - nem járul hozzá.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntést a szervezettel
közölje.
Határidő: 2011. május 15.
Felelős: Fischer József polgármester
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2. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet
megalkotása.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a rendelet-tervezetet
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

áttanulmányozás

Fischer József polgármester:
A számok önmagáért beszélnek.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel és rendelettervezettel ,valamint és az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket,
hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet
egy éven belül többször is
módosítani szükséges, hiszen előre nem látható bevételek és
kiadások
keletkezhetnek. A képviselő-testület minden bevételről, illetve kiadásról tudott, hiszen
az év folyamán tájékoztatva lett. Valamennyi kiadásra testületi határozat született.
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.
(II.25.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, az névolvasásra igennel, vagy nemmel szavazzon.
Fischer József : igen, Hangyál Csaba: igen, Suhaj Józsefné : igen, Zab Zsuzsanna:
igen.
Szavazás a rendeletről
Minősített többséggel.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy
igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. ( IV.28. ) önkormányzati
RENDELETE
Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 1/2010. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet megalkotása.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 1/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja és
rendeletté emeli.

( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva )
3. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtása
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a rendelet-tervezetet
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

áttanulmányozás

Fischer József polgármester:
Az önkormányzat jó évet zárt 2010-évben. A megválasztása óta igyekszik az
önkormányzat költségvetését szem előtt tartani. Igyekszik takarékosan gazdálkodni, a
lehető legtöbbet az önkormányzat részére megtakarítani.
A korábbi polgármester úr is nagy figyelmet fordított a költségvetés betartására, a
takarékos gazdálkodásra. Éppen ezért a takarékos gazdálkodás jellemezte a 2010-es
évet. A jövőben is igyekszik a lehető legtöbb pénzt megtakarítani, ésszerűen
gazdálkodni.
Minden számlánk ki van fizetve, s kb 17 .000.000.—Ft van a számlánkon. Persze
akadhatnak váratlan kiadások.
Abban bízunk, hogy hátha írnak ki olyan pályázatot, amely részünkre kedvező lehet.
Ha lesz ilyen pályázat, akkor az önerőt biztosítani tudjuk.
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel és rendelettervezettel ,valamint és az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket,
hozzászólásaikat, kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Önkormányzatunk kötelező feladatai döntő részének működtetéséről társulások útján
gondoskodik. A társulások költségvetéseinek végrehajtásáról szóló beszámolókat a
képviselő-testület az elmúlt együttes üléseken jóváhagyta. Ezen beszámolók beépültek
alkotják e napirend gerincét.
Az önkormányzatunk 2010. évi költségvetése végrehajtásáról összességében
elmondható, hogy minden eltervezett feladat megvalósításra került, minden kötelező
és vállalt feladatát ellátta. A társulások jelentős pénz megtakarítását eredményeztek,
mely eredményeként az önkormányzat mérlege pozitív, valamennyi számlánk ki van
fizetve, hitelünk nincs.
Reméli, hogy a 2011-es év gazdálkodása is zökkenőmentes lesz , s nem szorulunk
hitel felvételére.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a rendelet-tervezet javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, az névolvasásra igennel, vagy
nemmel szavazzon.
Fischer József : igen, Hangyál Csaba: igen, Suhaj Józsefné : igen, Zab Zsuzsanna:
igen.
Szavazás a rendeletről
Minősített többséggel.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy
igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. ( IV.28. ) önkormányzati
RENDELETE
Hantos Községi Önkormányzat 2010.
évi költségvetésének végrehajtásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Hantos Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet
elfogadja és rendeletté emeli.

( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva )

4. napirend
Komplex, átfogó beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

javaslatot

Fischer József polgármester:

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat.
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:

Elmondja, hogy minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, melyet a képviselő-testületnek meg kell
tárgyalnia. Elkészítette beszámolóját a gyermekjóléti szolgálat családgondozója is.
A komplex, átfogó gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolója az elmúlt években
megszokott, jogszabályban előírt szerkezetben, több adatait összehasonlítva készült.
Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás merül fel, szívesen
válaszol rá Ő is, a jelenlévő gyámügyi ügyintéző, illetve a gyermekjóléti szolgálat
családgondozója.
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Fischer József polgármester:
Elmondja, hogy a családgondozó telephelyét szeretné a kultúrházba áttenni.
Kultúráltabb helyiségben tudná a családgondozó az ügyfeleit fogadni. A kultúrházban
van internet is. A családgondozó számítógépét az elmúlt évben ellopták, azt
igyekszünk pótolni.
Véleménye szerint egy használt gép is megfelel a célnak, mely nem kerül sokba.
Az önkormányzat a családgondozó részére igyekszik megfelelő helyiséget és
felszerelést – számítógépet – biztosítani.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg
döntését.
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Komplex, átfogó beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2011. ( IV. 27.) számú határozata
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló
komplex átfogó beszámolóról.
Hantos Község Képviselő-testülete a 2010. évi
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló komplex,
átfogó beszámolót elfogadja.
Utasítja a körjegyzőt , hogy a beszámolót a Fejér Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.
Felelős: Gálné Papp Erika körjegyző
Határidő: jóváhagyást követő 5 nap
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5. napirend

Települési folyékony hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatási
szerződés módosítására irányuló kérelme
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

javaslatot

Fischer József polgármester:
Killer Mihály vállalkozó jelezte, hogy a gázolaj ára drasztikusan megemelkedett, így a
folyékony hulladékot nem tudja elszállítani a szerződésben meghatározott áron. Kérte
, hogy az önkormányzat a folyékony hulladék szállítási díját emelje meg.
Az valóban igaz, hogy a gázolaj ára állandóan emelkedik. 2010. december hónapban
módosítottuk utoljára a szerződést.
A nagylóki önkormányzattal egyeztetett a folyékony hulladék árának emeléséről,
hiszen Nagylók községből is Killer Mihály szállítja a folyékony hulladékot.
Nagylók Község Önkormányzata 825.- Ft / m3+ ÁFA díjat fogadott el a folyékony
hulladék elszállítására.
Ezt az összeget Ő is elfogadhatónak találja. Killer Mihály évek óta végzi ezt a munkát
Nagylók és Hantos községben. Ha e megállapított díjért nem vállalja tovább a munka
elvégzését, akkor keresni kell más lehetőséget.
Mezőfalván van egy szennyvíz szállító vállalkozó , aki vállalná a folyékony hulladék
elszállítását, de csak akkor, ha Killer Mihály nem vállalja tovább a munkát.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kiküldött határozati javaslatban
meghatározott összeget fogadja el. Javasolja azt is, hogy az önkormányzat e megemelt
összeget fedezze a költségvetéséből, ne terheljük a lakosságot a szállítási költség
megemelésével.
Félő, hogy ha a szállítási díj megemelkedését a lakosságnak kellene kifizetni, akkor a
szennyvizet többen a földekre kinyomatnák.

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Nagylók községben Hantoshoz képest a lakosság részéről többen veszik igénybe a
folyékony hulladékszállítást. A nagylóki polgármester úr kiszámolta a gazdasági
ügyintézővel közösen, hogy a jelenlegi szállítási díj emelése esetén éves szinten kb.
20.000.—Ft többlet kiadást jelentene az önkormányzatnak a szállítási díj 825Ft+ÁFA
díjra történő emelése.
Hantos községben – figyelemmel az igénybevevők alacsonyabb számára- a díj
emelése kb.15.000.—Ft-ot jelentene Önkormányzatunknak éves szinten.
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Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy állami normatívaként folyékony
hulladékszállításhoz
minden
köbméter után 100.- Ft támogatást kap az
önkormányzat.
Neki is az a véleménye, hogy ha az önkormányzat drasztikusan megemelné a
folyékony hulladékszállítás árát, akkor feltehetően sokkal kevesebben vennék igénybe
ezt a szolgáltatást.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a
Települési folyékony hulladék elszállítására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló kérelméről szóló határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2011. (IV.27.) számú határozata
Települési folyékony hulladék elszállítására kötött közszolgáltatási
szerződés módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva
Killer Mihály ( (7000. Sárbogárd, Árpád út 60., vállalkozói
igazolvány száma: EV-394584) vállalkozónak az Önkormányzattal
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban:
Hgt.) 21.§ (1) bekezdése értelmében a települési folyékony hulladék
kezelésére vonatkozó önkormányzati feladat elvégzésére 2011.
január 1-től-2011. december 31. közötti időszakra kötött
közszolgáltatási szerződés ( továbbiakban: Közszolgáltatási
szerződés)
5.1. pontjában szabályozott vállalkozó díj emelésére vonatkozó
kezdeményezését és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Nagylók
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
közszolgáltatási szerződés 5.1. pontjának módosítását 2011. május
1-től történő módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A Közszolgáltatási szerződés 5.2. pontja 2011. május 1. hatállyal az
alábbiak szerint módosul:
„ 5.1. A 2.1 a) és b) pontban meghatározott feladat ellátásáért az
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Önkormányzat az elszállított hulladék mennyisége után 825,- Ft/m3
+ ÁFA díjat fizet a Vállalkozónak. A Vállalkozó a számlát az
igénybevevő ingatlantulajdonos által igazolt teljesítés alapján
utólag, a tárgy hónapot követően nyújthatja be. „
A Képviselő-testület a
változatlanul hagyja.

közszolgáltatási szerződés többi pontját

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés tervezetét
( jegyzőkönyvhöz csatolva) jóváhagyja.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület
döntéséről a vállalkozót értesítse, a közszolgáltatási szerződés
módosításáról szóló szerződést megkösse.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2011. május 15.

6. napirend
Bejelentések.
1./ Támogatási kérelmek elbírálása.

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény
Hantosi Tagiskolájának Szülői Munkaközösségének támogatása.
Fischer József polgármester:
A Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény Hantosi
Tagiskolájának
Szülői Munkaközössége támogatási kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz.
A támogatási kérelmet és a határozati javaslatot a települési képviselők írásban
megkapták, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Az elmúlt évben is kért és kapott támogatást a szülői munkaközösség a meghatározott
feladatokra.
A kapott pénz felhasználásáról a határozatnak megfelelően időben elszámoltak, azt a
képviselő-testület határozattal elfogadta. A költségvetésben a támogatásra az összeg
rendelkezésre áll.
A Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény Hantosi
Tagiskolájának Szülői Munkaközösségének
kérelmét támogatja, s 60.000.- Ft
odaítélését javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a kérelmet és a határozati javaslatot tárgyalja meg és
hozza meg döntését.
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Az előterjesztéshez és határozati javaslathoz kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a támogatási javaslattal egyetért, a
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2011.( IV.27. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és
Művészetoktatási Intézmény Hantosi Tagiskolájának Szülői
Munkaközösségének támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási
Intézmény Hantosi Tagiskolájának Szülői Munkaközössége
támogatási kérelmének helyt adva
A Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és
Művészetoktatási Intézmény Hantosi Tagiskolájának Szülői
Munkaközössége részére
60.000 Ft (azaz hatvanezer forint) vissza nem térítendő
támogatást állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat
2010 évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.24.) számú
rendeletének 11§.-ban , a 7. számú mellékletében foglalt
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás terhére a
2011. évi Gyermeknappal
Pedagógusnappal valamint
akadályversennyel továbbá a
mikulás, karácsony és
karácsonyi játszóházzal kapcsolatosan felmerült kiadások
fedezetének biztosítása érdekében biztosítása céljából.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést a Petőfi Sándor Általános Iskola
Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény Hantosi
Tagiskolájának Szülői Munkaközösségével aláírja.
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.
.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2011. május 15.
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2./ A Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői Munkaközösségének
támogatása.
Fischer József polgármester:
A Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői Munkaközössége támogatási
kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz.
A támogatási kérelmet és a határozati javaslatot a települési képviselők írásban
megkapták, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Az elmúlt évben is kért és kapott támogatást a szülői munkaközösség a meghatározott
feladatokra.
A kapott pénz felhasználásáról a határozatnak megfelelően időben elszámoltak, azt a
képviselő-testület határozattal elfogadta. A költségvetésben a támogatásra az összeg
rendelkezésre áll.
A Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői Munkaközösségének kérelmét
támogatja, s 40.000.- Ft odaítélését javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a kérelmet és a határozati javaslatot tárgyalja meg és
hozza meg döntését.
Az előterjesztéshez és határozati javaslathoz kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a támogatási javaslattal egyetért, a
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2011.( IV.27. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői
Munkaközösségének támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői
Munkaközössége támogatási kérelmének helyt adva
A Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának
Szülői
Munkaközössége részére:
40.000 Ft (azaz negyvenezer forint) vissza nem térítendő
támogatást állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat
2010 évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.24) számú
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rendeletének 11§.-ban , a 7.számú mellékletében foglalt
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás terhére a 2011.
évi hagyományos rendezvényekkel -Gyermeknappal és a
Pedagógusnappal továbbá kirándulással, ballagással,
mikulással és karácsonyi ünnepséggelkapcsolatosan
felmerült kiadások fedezetének biztosítása céljából.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést a Tündérkert Óvoda Hantosi
Tagóvodájának Szülői Munkaközösségével aláírja.
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.
.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2011. május 15.
3./ A Hantosi Nyugdíjasklub támogatása.
Fischer József polgármester:
A Hantosi Nyugdíjasklub támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz.
A támogatási kérelmet és a határozati javaslatot a települési képviselők írásban
megkapták, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Az elmúlt évben is kért és kapott támogatást a Nyugdíjaklub a meghatározott
feladatokra.
A kapott pénz felhasználásáról a határozatnak megfelelően időben elszámoltak, azt a
képviselő-testület határozattal elfogadta. A költségvetésben a támogatásra az összeg
rendelkezésre áll.
A Hantosi Nyugdíjasklub kérelmét támogatja, s 30.000.- Ft odaítélését javasolja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a kérelmet és a határozati javaslatot tárgyalja meg és
hozza meg döntését.
Az előterjesztéshez és határozati javaslathoz kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester :
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a támogatási javaslattal egyetért, a
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2011.( IV.27. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Hantosi Nyugdíjasklub támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hantosi Nyugdíjasklub támogatási kérelmének helyt adva
a Hantosi Nyugdíjasklub részére :
30.000 Ft (azaz harmincezer forint) vissza nem térítendő
támogatást állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat
2010 évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.24) számú
rendeletének 11§.-ban , a 7.számú mellékletében foglalt
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás terhére a
2011. évi Klubösszejövetelekkel kapcsolatban felmerült ,
anyagok, eszközök, költségek biztosítása céljából.

Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést a Hantosi Nyugdíjasklubbal aláírja.
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2011. május 15.
4./ Klézli Jánosné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszűntetése.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Klézli Jánosné élelmezésvezető, az önkormányzat dolgozója azzal a késérrel fordult a
képviselő-testülethez, hogy közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel
szüntesse meg, mivel 40-év munkaviszony után járó kedvezményes nyugdíjat igénybe
szeretné venni.
Ismerteti a kérelmet és a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Klézli Jánosné írásban hozzájárult ahhoz, hogy személyi ügyét a képviselő-testület
nyílt ülésen tárgyalja meg.
A nyugdíj benyújtásának feltétele, hogy ne legyen a benyújtáskor ne legyen
munkaviszonya.
A képviselő-testületnek határozatot kell hoznia arról, hogy Klézli Jánosné
közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszűnteti – e.
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Határozatot kell hoznia arra is, hogy ebben az esetben megüresedő élelmezésvezetői
álláshelyre pályázatot ír ki, továbbá döntenie kell arról is, hogy a munkaviszony
megszűntetése után az élelmezésvezetői teendőket a pályázat elbírálásáig ki lássa el.
Ha a képviselő-testület a közös megegyezést nem fogadja el, akkor Klézli Jánosné- ha
ragaszkodik munkaviszonya megszűntetéséhez- lemondhat közalkalmazotti
jogviszonyáról, mely esetben 2 hónap lemondási idő illeti meg. Ennek fele
időtartamában munkavégzésre lehet kötelezni, másik felére mentesíteni kell a
munkavégzés alól.
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a munkaviszony közös megegyezéssel
történő megszűntetését , úgy Klézli Jánosné részére 2010-évre még járó 5- nap, 2011évre időarányosan járó 11- nap szabadság megváltást kell fizetni.
Fischner József polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Klézli Jánosné nyilatkozata és elmondása
szerint továbbra is szeretne az önkormányzatnál élelmezésvezetőként dolgozni nyugdíj
mellett, ezért amennyiben az állás meghirdetésre kerül , azt szeretné megpályázni.
Klézli Jánosné sokat gondolkozott azon, hogy a kedvezményes nyugdíjat igénybe
vegye- e. Úgy gondolja, hogy nem szabad ezt a lehetőséget kihagyni. Klézli Jánosné
életerős, munkaképes, s továbbra is szeretne dolgozni.
Klézli Jánosnénak e munka területén nagy gyakorlata, több éves tapasztalata van.
Hantos Község Önkormányzatánál több, mint 35-éve dolgozik, abból 10-éve
élelmezésvezetőként. Szakács képesítéssel is rendelkezik, így nem okoz gondot, ha a
szakácsot helyettesíteni kell távolléte esetén.
Ezt az elképzelést Ő a legmesszebbmenőkig támogatja, a döntést viszont a képviselőtestület hozza meg.
Véleménye szerint az lenne a logikus, ha 2011. május hó 2- napjától megbízná a
képviselő-testület Klézli Jánosnét, hogy a pályázat elbírálásáig az élelmezésvezetői
teendőket lássa el. Ezt a munkát Klézli Jánosné vállalná is.
A 40-év munkaviszony után járó nyugdíjazási lehetőséget ki kell használni annak,
akinek lehetősége van rá. Nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő.
Tudomása szerint Klézli Jánosné munkájával mindenki meg van elégedve. Nagy
tapasztalattal rendelkezik, tudomása szerint munkatársaival jó viszonyban van.
Kéri a képviselő-testület tagjait mondják el véleményüket az előterjesztéssel és a
határozati javaslattal kapcsolatban.
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Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Támogatja Klézli Jánosné közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetését és
támogatni fogja- pályázat benyújtása esetén- azt is, hogy továbbra is Ő lássa el az
élelmezésvezetői munkát.
A napirendi ponthoz további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki Klézli Jánosné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2011. ( IV. 27. ) számú határozata:
Klézli Jánosné közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről
I
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalva Klézli Jánosné (Nagy Mónika) élelmezésvezető kérését , melyben
kérte, hogy Hantos Községi Önkormányzattal Képviselő-testületével 2007.
augusztus 1-től fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát tekintettel arra, hogy korkedvezményes nyugdíj jogosultságát megszerezve
nyugdíj megállapítása iránti igényt kíván benyújtani- közös megegyezéssel 2011.
április 30-val szüntesse meg – jóváhagyja.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Klézli Jánosné élelmezésvezetőnek
2010. évről áthozott 5 munkanap és a 2011. évre időarányosan járó 11
munkanap szabadság megváltásáról gondoskodni kell.
Utasítja a polgármestert hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Fischer József polgármester
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5./ Hantosi Főzőkonyha élelmezésvezetői álláshely betöltésére pályázat kiírása.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Mivel az álláshely megüresedett, betöltésére- ahogy korábban tájékoztatta a
Képviselő-testületet- pályázat kiírásáról szükséges dönteni.
Ismerteti a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva. A
határozati javaslat a törvényben előírtakat tartalmazza. Természetesen ki lehet bővíteni
többek között azzal , hogy előnyt jelent akár több iskolai végzettség , szakképzettség
megléte.
Fischer József polgármester
Kéri, hogy a javaslattal kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásukat.
Hozzászólás:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Javasolja, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen az, hogy a pályázat elbírálásánál
előnyt jelent a szakács képesítés, valamint a számítógépes alapismeret.
Fischer József polgármester:
Feltehetően sok pályázat érkezik. Nagylók községben ugyanilyen állásra 9- jelentkező
volt. Egyetért azzal, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen a szakács képesítés,
valamit a számítógépes alapismeret előnye.
Kéri, hogy aki Hantosi Főzőkonyha élelmezésvezetői álláshely betöltésére pályázat kiírásáról
szóló határozati javaslatot – az elhangzott javaslatokkal kiegészítve - elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2011. (IV.27.) számú határozata
Hantosi Főzőkonyha élelmezésvezetői álláshely betöltésére pályázat kiírásáról

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi Főzőkonyha
élelmezésvezetői álláshely betöltésére az alábbi pályázati felhívás alapján
pályázatot ír ki.
I.
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat Hantosi
Főzőkonyha élelmezésvezetői munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, élelmezésvezető képesítés az 1/2000. SzCsM rendelet 3. sz.
melléklet szerint,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közétkeztetésben szerzett - Legalább 5 év szakmai tapasztalat,
• szakács végzettség,
• felhasználói számítógépes ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
Pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget , szakképesítést igazoló okirat másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a
pályázati anyagát,
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy
zárt ülést kért.
Juttatások, egyéb információk:
A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő beiktatásával. Az állás az
elbírálást követően azonnal betölthető.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben előírtak alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 25.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő Képviselőtestületi ülés.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Hantos
Község
Önkormányzata címére történő megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3. )
II.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, Hantos
Község hirdetőtábláján tegye közzé, valamint a pályázati felhívás megjelentetéséről az
álláshely betöltéséig folyamatosan gondoskodjon.
Felelős:
Fischer József polgármester
Határidő: 2011. április 30.
6./ Hantosi Főzőkonyhában helyettesítő

élelmezésvezetői feladatok ellátására
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése.
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Gálné Papp Erika körjegyző:
Mivel az élelmezésvezetői álláshely megüresedett , valakit meg kell bízni az
élelmezésvezetői teendők ellátásával az állás betöltéséig.
Fischer József polgármester:
Klézli Jánosné nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik, s vállalta a feladatok
ellátását, ezért javasolja, hogy Ő legyen megbízva az munka elvégzésével.
Ismerteti a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Kéri, hogy a javaslattal kapcsolatban mondják el hozzászólásukat, tegyék fel
kérdéseiket.
A határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja, hogy a Hantosi Főzőkonyhában helyettesítő élelmezésvezetői feladatok
ellátására
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítésére Klézli Jánosnét
bízza meg a képviselő-testület. Kéri, hogy aki az erre vonatkozó határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2011. ( IV. 27. ) számú határozata:
Hantosi Főzőkonyhában helyettesítő élelmezésvezetői feladatok ellátására
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalva a polgármester előterjesztésében a Hantosi Főzőkonyhában a
megüresedett élelmezésvezetői álláshely miatt szükséges élelmezésvezetői
feladatok ellátása érdekében helyettesítő élelmezésvezetői munkakör betöltésére
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítéséről
szóló határozati
javaslatot és az ügyben az alábbi döntést hozta:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21. § (2) bekezdése
alapján határozott időre,
2011. május 2-tól az élelmezésvezetői álláshely betöltéséig –várhatóan 2011.
május 31-ig megbízza Klézli Jánosné a Hantosi Főzőkonyhában élelmezésvezetői
feladatok ellátásával heti 40 órában.
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A Képviselő-testület Klézli Jánosné helyettesítő élelmezésvezető illetményét
105.663.--Ft-alapilletményben és 8.453.-- Ft pótlékban állapítsa meg és egyéb
juttatásként 14.000 Ft étkezési utalványt állapít meg.
Utasítja a polgármestert, hogy szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2011. május 2.
Felelős: Fischer József polgármester

7./ Tájékoztatás a LEADER pályázatról.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az utolsó információja szerint az
önkormányzat által támogatott, a Faluvédő és Kulturális Egyesület által benyújtott
LEADER pályázat – faluközpont kialakítása , park és kultúrház felújítása - elbírálása
megtörtént és a döntés pozitív. Biztosan viszont csak akkor mondhatunk, ha a
tájékoztatás írásban megérkezik. Bízzunk benne, hogy valóban nyer a pályázat.
Még ötleteket lehetett benyújtani a LEADER-hez. Hantos község részéről 23 ötletet
nyújtottak be többek között a kultúrház belső átalakítására, vizesblokk felújítására,
ajtók cseréjére, temető út javítására , térfigyelő kamerás rendszer kiépítésére, stb.
8. / Temető bekerítése.
Sajnos az utóbbi időben a temetőben a vadak megrongálták a sírokat. Méreg került
kihelyezésre a rókák miatt.
Valamit tenni kell azért, hogy a vadak a sírokat ne tudják megrongálni. Gondolkozni
kell azon, hogy a temetőt - vagy legalább egy részét - be kell keríteni .
Ha meg lesz a terv, azt a képviselő-testület elé hozza megtárgyalásra, mivel a kerítésre
pénzt kell biztosítani.
9./ Háziorvos kérdése.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Van-e jelentkező a háziorvosi állásra?
Fischer József polgármester:
Sajnos nem jelentkezett senki a háziorvos az állásra. Korábban Dr Tóth Sándor orvos
telefonon érdeklődött háziorvos az állás iránt, de már jó ideje ő sem jelentkezik.
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Gálné Papp Erika körjegyző:
Véleménye szerint a képviselő-testületnek érdemes lenne az Országos Alapellátási
Intézettel felvenni a kapcsolatot, s rajtuk keresztül megpróbálni a pályáztatást.
Fischer József polgármester:
Az orvos kérdést előbb-utóbb meg kell oldani. Egyenlőre Hantos községnek és
Nagylók Községnek külön-külön kell az orvos állást pályáztatni, hátha lesz jelentkező.
A körzet összevonást csak végső esetben szabad meglépni.
10./ Tó mellett lévő út kérdése.
Hangyál Csaba települési képviselő:
A Telepi lakosok szóvá tették, hogy Telepre nem tudnak közlekedni a Tó mellett lévő
gyalogúton, mert a kapu be van zárva. A tó tulajdonosa megígérte, hogy nap közben
nyitva lesz a kapu, s ott közlekedhetnek a telepi lakosok.
A tó tulajdonosa megígérte azt is, hogy az utat rendben tartja.
Elmondja azt is, hogy a Telepre kellene aprókövet vinni az út javításához.
Fischer József polgármester:
A tó tulajdonosa megígérte, hogy reggel 6-órától este 7-óráig mindig nyitva lesz a
kiskapu, ahol a Telepi lakosok haza tudnak menni.
Ha ez nem így van, akkor újra felveszi a tó tulajdonosával a kapcsolatot. Felhívja a
figyelmét arra is, hogy az utat ígéretéhez híven tartsa rendben. A vállalt
kötelezettségeinek tegyen eleget.
Telepre aprókő kiszállítása hamarosan megtörténik. Nem nagy összeg , ezért az
önkormányzat költségvetéséből fedezzük.
A pályázatokat állandóan figyeljük, s ha lesz lehetőség út felújítására pályázni, rögtön
benyújtjuk a pályázatot.
11./ Tájékoztatás
Fischer József polgármester:
Szombaton társadalmi munka lesz. A program az iskola környékének, kertjének
rendbetétele. Szeretné, ha minél többen részt vennének a munkákban.
Tóth Tímea külsős alpolgármester:
Szeretnének az iskola környékére padokat elhelyezni, hogy a gyerekek ki tudjanak
ülni. Árnyékban lennének a gyermekek, nem a tűző napon.
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Fischer József polgármester:
•

•

•
•
•

A közmunkások több tűzifát termeltek ki, amely beszállítása megtörtént. Télen
a rászorulók kaphatnak belőle.
A korábban kivágott fák törzsét fel szeretné vágatni , abból padokat, asztalokat
készíttetni.
Az orvosi rendelő előtt a beton nagyon csúnyán néz ki, azt fel kellene szedni, s
újra lebetonozni. Ha nem nyerünk a pályázaton, akkor azt saját erőből kellene
megcsináltatni, mert az nem kerülne sok pénzbe. Az orvosi rendelő környékét
is rendbe kellene tenni, fákat ültetni, szépen parkosítani, bicikli tárolót építeni.
A temetői fasort az ősszel kell kiültetni. A facsemeték már megvannak.
Az önkormányzat tulajdonában lévő kistraktor jól működik. Jó lenne még
egyet beszerezni.
A közmunkások megfelelően dolgoznak.

Koncz Tímea külsős alpolgármester:
A Hunyadi utca 51.szám alatti családi háznál tehéntartással foglalkoznak. Véleménye
szerint nem megfelelő a tehenek ellátása, a környéken nagy a rendetlenség és a bűz.
A tulajdonost fel kellene szólítani arra, hogy a tehenekről megfelelően gondoskodjon,
a környezet rendben legyen. A teheneket ne szabadtartásban tartsa. Csak annyi állatot
tartson, amennyit el tud látni az udvarában kötött tartásban.
Fischer József polgármester:
Visszatérő problémáról van szó. A tehenek tulajdonosával beszélt már, s azt a választ
kapta, hogy folyamatosan leépítik az állatállományt. A növendék állatokat már
eladták. 27-ről 10 db –ra szeretnék az állományt csökkenteni a tulajdonos betegsége
miatt.
Nincs olyan rendeletünk, amely alapján megszabhatnánk azt, hogy hány db tehenet
tartson egy család.
A családot fel lehet szólítani, egy határidőt adni arra, hogy a környezetet tegye
rendbe.
Az állatok leépítésére a tulajdonosnak kellő időt kell hagyni, nem lehet egyik napról a
másikra megszűntetni. A testületnek kell kijelölni olyan területet, ahol a gazdálkodást
esetleg folytatni tudják. Nem lehet úgy rendeletet alkotni, hogy az rövid időn belül
hatályba lépjen.
Az állattartással kapcsolatban vannak kellemetlenségek. Egy részét el lehet viselni, de
van, amit már nem. Bízzunk benne, hogy a tulajdonos valóban leépíti az
állatállományt. Neki is be kell látni, hogy közösségben él és alkalmazkodnia kell a
közösséghez.
Ha mégis rendeletet kell alkotni, akkor kellő időt kell hagyni a tulajdonosnak az
állatok leépítésére.A szakhatóságok nem emeltek kifogást az állattartás ellen.
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Megpróbál újra beszélni az állattartókkal , s kéri tőlük, hogy és a békés egymás
mellett élés érdekében tegyenek meg mindent, környezetüket tartsák rendben , az
állattartási szabályokat tartsák be.

Egyéb bejelentés nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 18.20 - órakor bezárta.

K.m.f.

Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
körjegyző

/ : Suhaj Józsefné
jkv. hitelesítő
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