
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 17-
án     ( pénteken    ) 15.30 --órakor tartott   rendkívüli   üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné Koncz Katalin, 
                         Hangyál Csaba , 
                         Suhaj Józsefné , 
                         települési képviselők 
                                
Továbbá:        
                        Koncz Tímea külsős alpolgármester  
                        Gálné Papp Erika körjegyző   

Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető   
 
Igazoltan távolmaradt:  
                        Zab Zsuzsanna   települési képviselő  
                          
                          

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet.  
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt  települési képviselőből négy     fő jelen 
van ,azt  megnyitja.  
 
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./ Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására a TIOP-1.1.1-07/1-2008-
0501 azonosító számú, „Informatikai infrastruktúra fejlesztés a mezőfalvi 
Petőfi Sándor Általános Iskolában és a Hantosi és Daruszentmiklósi 
tagiskolában” című pályázat megvalósítása érdekében.  
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 
 
Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0501 
azonosító számú, „Informatikai infrastruktúra fejlesztés a mezőfalvi Petőfi 

Sándor Általános Iskolában és a Hantosi és Daruszentmiklósi tagiskolában” című 
pályázat megvalósítása érdekében. 

 
 
 
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  nagyon rövid 
időn belül kell döntést hozni az első napirend pont ügyében.   
 
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, mint a Mezőfalva-Hantos_Daruszentmiklós 
Közoktatási Intézményi Társulás fenntartásával kapcsolatos feladat – és hatáskörök gyakorlója 
pályázati támogatásban részesült a tárgyban megjelent projektre vonatkozóan. A támogatás 
felhasználásával jelentős informatikai fejlesztés valósulhat meg a Mezőfalva-Hantos-
Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott intézmény 
tagintézményeiben, mind a három települési iskolában.  
 
A pályázati támogatás felhasználása tárgyában a közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, 
mivel a beszerzés becsült értéke meghaladja a nemzeti értékhatárt, ezért az eljárás 
lefolytatásáról szükséges döntést hozni- tekintettel az Intézményfenntartó Társulásra- 
mindhárom, a Társulásban résztvevő település önkormányzatának. 
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Nagyon örülünk annak, hogy a benyújtott pályázat nyert, s a hantosi Tagiskola is 
részesül a pályázaton nyert eszközökből. 
Reméljük, hogy mind a gyermekek, mind a pedagógusok  nagy hasznát veszik az 
eszközöknek.  
 
 
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  határozati javaslat elfogadását javasolja.   
 

A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Kéri, hogy aki a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0501 azonosító számú, „Informatikai 
infrastruktúra fejlesztés a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskolában és a Hantosi és 
Daruszentmiklósi tagiskolában” című pályázat megvalósítása érdekében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról és ütemtervéről  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 
63/2011. (V.17.) számú határozata 

 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0501 azonosító számú, „Informatikai infrastruktúra fejlesztés a mezőfalvi 

Petőfi Sándor Általános Iskolában és a Hantosi és Daruszentmiklósi tagiskolában” című 
pályázat megvalósítása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásáról és 

ütemtervéről 
 
 

1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta TIOP-1.1.1-07/1-2008-
0501azonosító számú, „Informatikai infrastruktúra fejlesztés a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános 
Iskolában és a Hantosi és Daruszentmiklósi tagiskolában” című pályázat megvalósítása érdekében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás tárgyában benyújtott előterjesztést, és annak ajánlattételi 
felhívását, illetve közbeszerzési ütemtervét, és azt  az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
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 2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testület felhatalmazza  Mezőfalva Polgármesterét arra, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi 
ajánlattevőknek közvetlenül küldje meg:  
- ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszáma: 

Cg.07-09-015199, Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 9., képviselő: dr Balázs Zoltán, 
e-mail: tender@albacomp.hu) 

- "SYSTEM-5" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Cégjegyzékszáma: Cg.02-06-
060343, Székhelye:  7624 Pécs, Váci M u 24., képviselő: Visnics Irén üzletvezetésre jogosult 
tag, e-mail: system@system5.hu, visnics@system5.hu ) 

- Modern Oktatási Eszközök Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-933925, Székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7., 
képviselő: Kocsmár Kornél Frigyes ügyvezető, e-mail:  kocsmar.kornel@taninform.hu) 

 
 3./  A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Kbt. 8. §-ának (3) bekezdése szerinti Bíráló Bizottság tagjának felkérje: 
Pintérné Gyuricza Ágnest 
Dobrádiné  
Bencze Évát. 

 
4./  A Képviselő-testület egyetért azzal. Hogy az eljárás lebonyolításával Mezőfalva Nagyközségi 

Önkormányzat megbízza a Conedis Pannónia Kft-t, illetve  közreműködőjeként a Faragó és Vágner 
Ügyvédi Iroda részéről eljáró dr. Vágner Elza ügyvédet.  

5./ Utasítja a polgármestert, hogy szükséges  intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint 
Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületét döntéséről értesítse. 

 
Határidő: értesítésre: 2011. május 18., illetve a közbeszerzési eljárás lezárásáig folyamatos 
Felelős: Fischer József polgármester  

 

2. napirend 
 
 
 

Fejér Megyei Önkormányzat  által tervezett közoktatási intézményeket 
érintő átszervezésével kapcsolatos állásfoglalás 

 
 

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

 
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
 
 
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.  
 



 

5 

 

Kéri, hogy aki  a Fejér Megyei Önkormányzat által  a fenntartásában lévő Dr.  Entz 
Ferenc  Mezőgazdasági  Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma Vidékfejlesztési Minisztériumi fenntartásba adása, mint egyik átszervezési 
irány alternatívájával 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 

64/2011. (V.17.) számú határozata 
  

a Fejér Megyei Önkormányzat által  a fenntartásában lévő Dr.  Entz 
Ferenc  Mezőgazdasági  Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző 

Iskolája és Kollégiuma Vidékfejlesztési Minisztériumi fenntartásba adása, 
mint egyik átszervezési irány alternatívájával kapcsolatos állásfoglalásról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a 
polgármester előterjesztésében a Fejér Megyei Önkormányzat által  a 
fenntartásában lévő Dr.  Entz Ferenc  Mezőgazdasági. Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma Vidékfejlesztési 
Minisztériumi fenntartásba adása, mint egyik átszervezési irány 
alternatívájával  kapcsolatos állásfoglalásról című előterjesztést és az 
ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
 
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 fenntartásában lévő Dr.  Entz 
Ferenc  Mezőgazdasági. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma átszervezésével kapcsolatban vázolt átszervezési 
alternatívák közül szakmai szempontokat figyelembe véve  egyetért  
 
a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági. Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma  Vidékfejlesztési Minisztériumi 
fenntartásba adásával , azt támogatja. 
 
A Fejér Megyei Önkormányzat által kezdeményezett intézmény átszervezés  
másik alternatívájaként a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma Seregélyes és a Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma Velence tervezett integrációjával nem ért egyet, azt nem 
támogatja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Fejér Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Elnökét  értesítse, a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2011. május 18. 
 



 

6 

 

 
 

 
 
Fischer József polgármester:  

 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést  16.00   - órakor   bezárta.  

 

                             

                          K.m.f. 

 
 
  Fischer József                                                           Gálné Papp Erika   
   polgármester                                                                  körjegyző           
 
 
 
 

/ : Fischerné Koncz Katalin     :/ 
jkv. hitelesítő 


