JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án
( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin,
Hangyál Csaba ,
Suhaj Józsefné ,
Zab Zsuzsanna települési képviselők
Továbbá:
Koncz Tímea külsős alpolgármester
Gálné Papp Erika körjegyző
Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távolmaradt:
Suhaj Józsefné 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.

fő jelen

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s négy
igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Fischerné Koncz Katalin
települési képviselőt megválasztotta.
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Fischer József polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
1.) Az Önkéntesek Hete keretében megvalósuló programok
támogatása iránti pályázat benyújtásáról
Előadó: Fischer József polgármester
2.) Fejér Megyei Önkormányzat által tervezett közoktatási
intézményeket érintő átszervezésével kapcsolatos állásfoglalás
Előadó: Fischer József polgármester

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Az Önkéntesek Hete keretében megvalósuló programok támogatása
iránti pályázat benyújtásáról

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert az Önkéntesség
Hete keretében megvalósuló programok támogatására kiírt pályázati felhívására pályázat
benyújtására nyílt lehetőség.

Az Önkéntes Központ Alapítvány pályázati felhívása 2011. április 26-án jelent meg,
az Önkéntesség Európai Évéhez kötödően, s a benyújtási határidő -2011. május 9.nagyon rövid. Ismerteti a pályázati kiírást ( Írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) A
pályázatot maximum 450.000.—Ft támogatás iránt lehet benyújtani.
Pályázni szeretnénk az Önkormányzat tulajdonában lévő Hantos Községi Önkormányzat
Háziorvosi és Védőnői Szolgálata előtti tér és park felújítására., rehabilitációjára.

A munkákat az önkéntesekkel - kőművesekkel, ácsokkal és egyéb szakemberekkel –
szeretnénk elvégezni, kettő hétvégén. A pályázatban a támogatást az anyagokra (
térkő, szegély stb) valamint a résztvevők élelmezésére ( az igényelt összeg 5%-a)
fordítható. A tervezett munkák költségeinek előzetes számítása megtörtént, az
anyagköltség 479.000Ft-ból megvalósítható, melyhez 389.000 Ft támogatást
szeretnénk kérni, az önkormányzati forrásból pedig a maradék összeget fedezzük.
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20.500 Ft támogatásból illetve az önkormányzat 500 Ft támogatásából pedig a
résztvevők három napos élelmezését fedeznénk.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az önkormányzat, vagy az a szervezet , aki
valamilyen összeggel hozzájárul a költségekhez. A beruházáshoz az önkormányzat
hozzájárulásából a térkövezéshez szükséges a kavics, sóder, s egyéb anyag
beszerzését tervezzük megoldani.
A pályázat benyújtásához képviselő-testületi határozatra van szükség.
A pályázatok elbírálásáról két héten belül választ kapunk.
A megvalósításra június hó első hétvégéjén sort kell keríteni. A pénzt előre adják meg,
amennyiben nyer a pályázat.
Az elnyert pénzről számlákkal el kell számolni, valamint az elvégzett munkák előtt és
után fényképeket kell készíteni.
A támogatók - a Baba-Mama klub, a Nyugdíjas klub, Ifjúsági klub, Faluvédő és
Kulturális Egyesület – nyilatkozatát a pályázathoz mellékelni kell.
Véleménye szerint a pályázatot be kell nyújtani, hiszen nincs veszítenivalónk. Sikeres
pályázás esetén viszont látványos fejlesztést tudnánk megvalósítani.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzott előterjesztéssel illetve
határozati javaslattal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el
véleményüket.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
A pályázat benyújtását javasolja.
A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki az Önkéntesség Hete keretében megvalósuló programok támogatására
kiírt pályázati felhívására pályázat benyújtásáról 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:
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Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56. / 2011. (V.06.) számú határozata
Önkéntesség Hete keretében megvalósuló programok támogatására kiírt
pályázati felhívására pályázat benyújtásáról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkéntesség
népszerűsítése és az Önkormányzat tulajdonában lévő Hantos Községi
Önkormányzat Háziorvosi Szolgálata előtti tér és park rehabilitációja (2434
Hantos, Nagylóki út 3.) érdekében az Önkéntes Központ Alapítvány által
az Önkéntesség Hete keretében megvalósuló programok támogatására kiírt
pályázati felhívására pályázat benyújtását határozza el.

A fejlesztés megvalósulási helye 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 48/3 hrsz.
A beruházás összköltsége: 500.000- Ft azaz ötszázezer forint.
A fejlesztés forrásösszetétele :
- Önkéntes Központ Alapítvány támogatás:
- önkormányzati saját forrás:
-más támogatótól kapott támogatás:
Összesen:

410.000 Ft
80.000-Ft
10.000 Ft
500.000-Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges saját forrás összegét, 80.000 Ft azaz
nyocvanezer forint az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.24.) rendeletében
meghatározott tartalék terhére
gondoskodik.
Felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a „Teret az
Egészségnek” avagy a Háziorvosi és Védőnői Szolgálat előtti tér és
park rehabilitációja című pályázatot a szükséges mellékletetekkel
felszerelve az Önkéntes Központ Alapítványhoz nyújtsa be.
Határidő: 2011. május 9.
Felelős: Fischer József polgármester
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Fischer József polgármester:
A Faluvédő és Kulturális Egyesület is szeretne egy pályázatot benyújtani a kultúrház
egyes helyiségének felújítására. Az Önkéntesség hete keretében a nagyteremben a
parketta lecsiszolása, lakkozása, a falak meszelését, festését, valamint a volt ruhatár
és használaton kívüli raktár helyiségből számítógépterem és egyesületi iroda
kialakítását, felújítását szeretnék megvalósítani.
Mivel a kultúrház az önkormányzat tulajdonában van, a pályázat benyújtásához hozzá
kell járulnia a képviselő-testületnek.
A pályázathoz a Faluvédő és Kulturális Egyesület is önrészt ajánl fel.
Véleménye szerint a pályázatokat be kell nyújtani, illetve hozzá kell járulni mert
veszíteni valónk nincs. Sikeres pályázás esetén viszont látványos fejlesztést tudnánk
megvalósítani.
Javasolja, hogy a képviselő-testület adja meg a tervezett felújításokhoz járuljon hozzá.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg
döntését.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Ő is javasolja a hozzájáruló nyilatkozat megadását.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a hozzájáruló nyilatkozat a Hantosi Faluvédő és Kulturális
Egyesület részére az Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrházon belül – az
Önkéntesség Hete program keretében- tervezett felújításokhoz 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:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 57./2011. (V.06.) számú
határozata
Hozzájáruló nyilatkozat a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére az
Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrházon belül – az Önkéntesség Hete
program keretében- tervezett felújításokhoz
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésében megtárgyalta a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület
hozzájáruló nyilatkozat kérését ,melyet az Önkormányzat tulajdonában lévő
Kultúrházon belül – az Önkéntesség Hete program keretében- történő
színházterem és a volt ruhatár és raktár tervezett felújításhoz kért és az ügyben
az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére az
Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrházon belül – az Önkéntesség Hete
program keretében történő - az Egyesület által a színházterem és a volt ruhatár
és raktár tervezett felújításához hozzájárul.
A Képviselő-testület a számítógépterem, egyesületi iroda kialakítása, felújítása,
valamint a színházterem felújítása érdekében a Hantosi Faluvédő és Kulturális
Egyesület által az Önkéntesség Hete program keretében történő tervezett
felújítását támogatja.
A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Faluvédő
és Kulturális Egyesületet a döntéséről értesítse, a pályázat benyújtásához
szükséges hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2011-05-09

2. napirend
Fejér Megyei Önkormányzat által tervezett közoktatási intézményeket
érintő átszervezésével kapcsolatos állásfoglalás

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

javaslatot
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Fischer József polgármester:
A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke kérte, hogy 2011. május 31-ig tárgyalja meg a képviselőtestület a Fejér Megyei Önkormányzat által- a fenntartásában lévő közoktatási

intézményeket érintő -tervezett átszervezésével kapcsolatos állásfoglalásról című
előterjesztést és az ügyben hozza meg határozatát. Az átszervezésekről szóló tájékoztatás
részletesen tartalmazza, hogy melyik iskolák lesznek átszervezve. Az iskolák maradnak, csak
a vezetőjük változik. Az átszervezés a takarékosság miatt történik.
Az összes érintett képviselő-testület véleményét, állásfoglalását köteles kikérni a fenntartó
szerv , mielőtt a végleges döntést meghozza.
Nem az iskolák megszűntetéséről van szó, csak átszervezéséről. Az átszervezésekkel jelentős
pénz megtakarítását szeretnék elérni a fenntartók.

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban kiküldött határozati javaslatot
fogadja el. Hantos község lakosságát ez a döntés igazán nem érinti.

Kéri, hogy aki a
Fejér Megyei Önkormányzat
által tervezett közoktatási
intézményeket érintő átszervezésével kapcsolatos állásfoglalásról 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
58/2011. (V.06.) számú határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat által- a fenntartásában lévő közoktatási
intézményeket érintő -tervezett átszervezésével kapcsolatos állásfoglalásról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a Fejér Megyei Önkormányzat által- a fenntartásában lévő
közoktatási intézményeket érintő -tervezett
átszervezésével kapcsolatos
állásfoglalásról című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
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A Képviselő-testület élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10.§ (1) bekezdésének k.) pontjában biztosított jogkörével
a
Fejér Megyei Önkormányzat által a Fejér Megyei Önkormányzat
fenntartásában
működő
közoktatási
intézmények
kezdeményezett
átszervezésével- a mellékletben foglalt részletezéssel ( jegyzőkönyvhöz csatolva) egyetért.
Utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnökét értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2011. május 15.

Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 8,00 - órakor bezárta.

K.m.f.

Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
körjegyző

/ : Fischerné Koncz Katalin
jkv. hitelesítő

:/

