
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-
án     ( hétfő ) 17.00 --órakor tartott   rendes   üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Hangyál Csaba , 
                         Suhaj Józsefné , 
                         települési képviselők 
                                
Továbbá:                             
                       Gálné Papp Erika körjegyző   

Horváth Jánosné igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető   
Dr Ozsváth Zsolt Sárbogárd Rendőrkapitánya,  
Kovács Péter körzeti megbízott  

 
Igazoltan távolmaradt:  
                        Fischerné Koncz Katalin,  
                        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 három     fő 
jelen van ,azt  megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Hangyál Csaba   települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  három     igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba       települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:  
 

Napirend:  
 
 
 1./ Beszámoló Hantos  község 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 
    Előadó: Sárbogárdi Rendőrkapitányság képviselője 
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2./ Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme 
     Előadó: Fischer József polgármester 

 
3.) Hantosi Népdalkör támogatási kérelme 

                 Előadó: Fischer József polgármester 
              
            4.) Bejelentések 
 

 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

 
                              

1. napirend 
 
 

Beszámoló Hantos  község 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 
 

 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatokat    
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönti A Sárbogárdi Rendőrkapitányság vezetőjét illetve a nagylóki körzeti 
megbízottat, valamint megköszöni a Rendőrség beszámolóját. 
Megkérdezi  Dr Ozsváth Zsolt rendőrkapitányt, hogy szeretné-e beszámolóját 
kiegészíteni.   
 
Dr Ozsváth Zsolt rendőrkapitány:  
 
Köszöni a meghívást. Hantos községben először vesz részt képviselő-testületi ülésen.  
 
A beszámoló részletes, tele van szakmai mutatókkal. Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket 
a beszámolóval kapcsolatban. Bármilyen felvetett problémára szívesen válaszol.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Valóban nagyon részletes, mindenre kiterjedő beszámolót kapott a képviselő-testület.  
Kérdése, hogy a mi területünk mennyire „ fertőzött „ ? Milyenek a statisztikai 
mutatók?  
Hantos község régebben a  „béke szigete „  volt. Az utóbbi időben itt  is elszaporodtak 
a betörések, a besurranások.  
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzott előterjesztéssel illetve határozati 
javaslattal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
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Hozzászólások:  
 
Dr Ozsváth Zsolt rendőrkapitány:  
 
Nagyon sokszor hallani a Mezőföldi térségben, hogy kevés a rendőr, nem végez 
hatékony munkát a rendőrség. A statisztikák azt mutatják , hogy a sárbogárdi 
Rendőrkapitányság tevékenysége  országosan is és megyei szinten is átlagon felüli.  
Ez évek óta így van.  A területünkön dolgozó rendőrök magas színvonalon nagyon 
sokat  dolgoznak, pedig nagyon fiatalok. Az eseményekről általában hét végén 
tájékoztatják a közvéleményt, de a napi hírekkel nem sokkolják a lakosságot.  
 
A legtöbbet előforduló ügyek a betörések, lopások, csalások a területünkön. A régi 
időben a betörők közintézményeket , boltokat támadták meg, ma a lakosságot.  
Az intézmények védekezni kezdtek, riasztókat , kamerákat szereltettek fel, 
magáncégekkel őriztetik  tulajdonukat, így a betörések száma ott visszaesett.  
 
A bűnelkövetők zöme  ma a lakosság  sérelmére követi el a bűncselekményt. 
Lakásokba, udvarokba hatolnak be. 
A bűnmegelőzésre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Minden állampolgárnak többet 
kellene tennie azért, hogy vagyonát óvja.  
Polgárőrség szervezésére is nagyobb hangsúlyt kellene fordítani.  Fontos, hogy a 
lakosság segítse a rendőrség munkáját.  
Nagy segítséget jelent az utcai kamerák felszerelése is.  Érdemes vagyonvédelmi 
cégekkel tárgyalni, mert Ők is nagy segítséget tudnak nyújtani a lakosság részére 
viszonylag kevés összegért.  
A bűnelkövetők minimális befektetéssel nagyon nagy értékekhez jutnak az utóbbi 
időben a lakosság köréből.  
A bűnözési struktúra területén nagy változás nincs. Közös összefogásra van szükség 
ahhoz, hogy minél több ügy felderítésre kerüljön. 
A betörés sorozat felderítése ügyében sok esetben civil ruhás nyomozók is dolgoztak a 
területen .Úgy tapasztalja, hogy a betörés sorozatot megszakították, tehát munkájuk 
eredményes volt. A főutak ellenőrzését is fokozták.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Örvendetesnek tartja, hogy a helyi rendőrök nagyon mobilak. Ha a faluban valamilyen 
rendkívüli esemény történik, szinte azonnal itt vannak a rendőrök. Az elmúlt napokban 
a temetőben jelentek meg ismeretlenek , fényképezték a régi sírokat.  
Egy időben a rendőrök látványosan „zaklatták” bicikliseket. Az utóbbi időben a  
rendőreink igyekeznek a lakosság segítségére lenni. Sok esetben nagyobb eredményt 
érnek el akkor, ha csak szép szóval figyelmeztetik a szabálytalankodót a faluban , s 
nem büntetik meg rögtön.  – pl. kerékpár lámpa, személyi igazolvány hiánya, 
biztonsági öv bekapcsolásának hiánya -.  
A lakosságnak, önkormányzatnak, rendőrségnek össze kell dolgozni azért, hogy a 
bűncselekmények száma csökkenjen, nagyobb eredményeket érjünk el.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Megkérdezi, hogy mi lesz a rendőrőrsökkel, lesz – e több körzeti megbízott?  
Jó lenne, ha a sárosdi Rendőrőrs úgy működne, mint régen.  
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Dr Ozsváth Zsolt rendőrkapitány: 
 
A rendőrkapitányság területén jelenleg négy őrs működik. A Kapitányság régebben 
130- fővel működött, ma 90-fővel működik. 
Ahhoz, hogy egy őrs jól működjön a lakosság részéről elvárható, hogy a nap 24-
órájában a rendőrök szolgálatot adjanak.  Sajnos nincs ekkora létszáma a 
rendőrségnek.  A közterületi állomány egy központi vezénylésen van. Így lehet 
biztosítani azt, hogy 12-órás  napszakban négy rendőr – két rendőr pár - van 
szolgálatban a sárbogárdi területen.  
Elképzelhető, hogy a második félévben lesz pozitív változás, mert  összesen 20 fő  
frissen végzett rendőrt – járőrt - kap a sárbogárdi terület. Ezt követően a  körzeti 
megbízottakat  igyekeznek a saját területükön tartani. Ők fogják a fiatalokat betanítani.  
Bízik benne, hogy a  munkájuk hatékony lesz, több idejük lesz az ellenőrzésekre és a 
felderítésekre. Több lesz a járőrözők száma is.  
Ahhoz, hogy az őrsök önállóan működjenek a jelenlegi létszám felett  plusz 25 fő 
járőrre lenne szükség. Hogy kapnak-e plusz létszámot  és mennyit, azt egyenlőre nem 
lehet tudni. Az igényt felterjesztették a felettesek felé.  
 
A jelenlegi létszámhelyzet nem teszi lehetővé azt, hogy az őrsök önállóan 
működjenek. Sajnos a tiszti állományban is kevés a létszám.  
 
A rendőrök igyekeznek munkájukat jól végezni. Sajnos tudomásul kell venni azt, hogy  
a  rendőröknek  sokkal több jut az élet árny oldalából, mint a szép oldalából, mivel 
szinte mindig akkor hívják őket, ha betörés, ha verekedés, ha baleset,  ha családi vita, 
konfliktus, gond és probléma van. A rendőrök ezt vállalták, s minden problémát 
igyekeznek megoldani.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Sok esetben előfordul, hogy a szabálysértők a kiszabott büntetést nem fizetik meg, 
ügyük az önkormányzathoz kerül. A szabálysértők a büntetést az önkormányzatnál   
szeretnék ledolgozni. Nagyon hosszú az ügyintézés e területen.  
 
Van olyan szabálysértő, akinek nem szívesen ad munkát, mert nincs megelégedve a 
munkájával. Tönkreteszi a fűnyírót és az egyéb munkaeszközöket. Milyen retorzió 
várható ezért?  
 
Dr Ozsváth Zsolt rendőrkapitány: 
 
Szabálysértés, pénzbírság kiszabása esetén az elsődleges szabály a végrehajtás.  Ha  
nincs munkahelye az elkövetőnek, akkor ingó, ingatlan vagyonát le kell foglalni.  A 
foglaláshoz karhatalmi segítséget lehet kérni.  
Ha valóban nincs végrehajtható vagyona az elkövetőnek, akkor meg lehet adni azt a 
lehetőséget az elkövető részére, hogy közmunkára átváltoztatják a pénzbírságot. 
Ha az önkormányzat nem biztosít közmunkát, akkor már nincs mit tenni, a bírságot 
nem lehet behajtani, a szabálysértés elévül.  
 
Ha a közmunkát nem végzi el valaki, akkor regisztrálni kell, s az ügy vissza kerül a 
bíróságra, s át lesz változtatva letöltendő büntetésre. Erre már volt példa.  
Volt olyan eset, hogy átváltoztatták a büntetést letöltendő büntetésre, s rögtön 
kifizették a családtagok a büntetést. 
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Sokan megpróbálnak kibújni a büntetés alól, de nem lehet. 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A szabálysértési bírság végrehajtása jelentős többlet munkát ró a Hivatalra. Hivatalunk 
a jogszabályi eszközökkel- letiltás, ingó-ingatlan végrehajtás- arra törekszik, hogy a 
pénzbírság behajtásra kerüljön. Sajnos a szabálysértést elkövetők jelentős része, 
önként nem tesz eleget fizetési kötelezettségének és  nem rendelkezik letiltható 
jövedelemmel, munkahellyel és nincs ingó- illetve ingatlan vagyona. 
Az önkormányzatunk eddig még minden szabálysértést elkövetett és a közmunkát 
vállaló személynek biztosította a lehetőséget közmunkára..  
 
Fischer József polgármester: 
 
Jó lenne, ha a szabálysértők a büntetést befizetnék, vagy rendesen ledolgoznák. Az 
nem járható út, hogy nem fizetik ki  a bírságot,  s nem is akarnak dolgozni sem.  
 
Sajnos az idei évben nem tudtunk település őrt alkalmazni , mivel nincs anyagi 
lehetőség rá és pályázatot sem írtak ki alkalmazásukra. Jó lenne, ha év végén ismét 
tudnánk legalább négy órában alkalmazni településőrt.  
 
Sajnos községünkben polgárőrség nem működik. Csak 10-12 fő jelezte, hogy vállalná 
a polgárőri teendőket. Az elvárások nagyok a polgárőrökkel szemben, s jelentősen 
megszigorították a rájuk vonatkozó szabályokat is.  
A pályázatokat figyeljük, jó lenne, ha sikerülne térfigyelő kamerás rendszert kiépíteni. 
Igyekszünk megvédeni magunkat, de vannak dolgok, amihez jelentős pénz szükséges.  
 
Dr Ozsváth Zsolt rendőrkapitány:  : 
 
Polgárőrég társadalmi szervezet. Érdemes megszervezni, mert vannak pozitív 
hozadékai is: pénzösszegeket lehet megmozgatni, pályázatokat lehet benyújtani.  
Nagyobb rendezvények esetén jó dolog az, hogy polgárőrök járőröznek. Nem lenne 
szükséges nap, mint nap járőrözniük, elég lenne alkalomszerűen egy héten pár nap. Ez 
is nagy segítség lenne mind a falunak, mind a rendőrségnek.  
A polgárőrséget még minimális létszámmal is érdemes megszervezni. 
Az önkormányzatok szóvá teszik, hogy több rendőrt szeretnének látni. Sajnos nem 
nagyon várható, hogy több lesz az anyagi helyzet miatt.  15 önkormányzat működik a 
sárbogárdi területen. Az önkormányzatoknak is össze kellene fogni, s adománnyal  
támogatni a rendőrséget .  A területen egyedül Szabadegyháza él ezzel a lehetőséggel. 
A  támogatásért meghatározott időre járőrt biztosít Szabadegyháza részére  a 
Kapitányság . Jó lenne, ha ezzel a lehetőséggel több önkormányzat is élne.  
Erre a jogszabály ad lehetőséget.  A Fejér Megyei Rendőrkapitánysággal kell 
Együttműködési Megállapodást kötni.  
 
Fischer József polgármester:  
 
A korábbi években már volt példa arra, hogy az önkormányzatok támogatták a 
rendőrséget. Közösen vettek részükre egy járőr autót.  
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Suhaj Józsefné települési képviselő, családgondozó: 
 
Elmondja, hogy  az utóbbi időben , mint családgondozónak  többször kellett igénybe 
vennie a rendőrség segítségét. 
Pozitív tapasztalatai vannak, mert a rendőrök a hívására nagyon gyorsan megjöttek, s 
megfelelően intézkedtek. Megküldték a családról a jelzőlapot, ami nagy segítséget 
jelent számára.  
 
Dr Ozsváth Zsolt rendőrkapitány: 
 
Hantos községre nem volt jellemző, hogy a rendőrség segítségét kérték családi 
ügyekben. Amennyiben szükség van a segítségre, bátran kérjék, mert minden esetben 
szívesen állnak a családgondozó, vagy bárki segítségére. 
A rendőrök a lakosságot is igyekeznek megfelelően, messzemenően  szolgálni. Ha 
olyan ügyben kér valaki segítséget, ami nem hozzájuk tartozik, azt azonnal továbbítják 
az illetékesek felé.  
Nagy gondot fordítanak a közúti ellenőrzésekre is. Az ellenőrzések nem öncélúak, 
azok az állampolgárok érdekeit szolgálják. Az ellenőrzések során szinte mindenkit 
megszondáznak, mert az utóbbi időben többen okoztak balesetet ittas állapotban.  
Sajnos az emberek  nem fogják fel az ittas vezetés veszélyét.  
 
Kéri, hogy a jövőben is ha bármi probléma van, bátran kérjék a rendőrség, a rendőrök 
segítségét, mindenkor igyekeznek a problémák megoldásában segítséget nyújtani, 
megfelelően intézkedni.  
 

A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Kéri, hogy aki a  Hantos  község 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló   
határozati javaslatot   elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

65/2011.(  V.30.  )  Kt. számú  h a t á r o z a t  a 
 

 
Hantos  község 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 

szóló beszámoló elfogadásáról   
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a  
 
Sárbogárdi Rendőrkapitányság által Hantos község 2010. évi   
 
bűnügyi helyzetéről szóló beszámolót és azt jóváhagyólag  
 
tudomásul veszi. 
 

 

2. napirend 
 
 

Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme 
 

 

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.  

 
Kéri, hogy aki  a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatási kérelme 
elfogadásáról  szóló előterjesztést és a határozati javaslatot   elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

66/2011.(  V.30.  )  Kt. számú  h a t á r o z a t  a 
 

 
a  Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  támogatásáról. 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület   támogatási 
kérelmének helyt adva  

 
A Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére :  
200.000 Ft (azaz kettőszázezer forint) vissza nem térítendő 
támogatást állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat 
2011 évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.24) számú 
rendeletének 11§.-ban ,  a 7.számú mellékletében foglalt  
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás  terhére az 
Egyesületen belül működő Bokréta tánccsoport oktatását 
végző tánctanár 2011. évi díjazásának  fedezete biztosítása 
céljából. 

 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
támogatási szerződést a Hantosi Faluvédő és Kulturális 
Egyesülettel 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. június 30. 

 
 
 

3.napirend 
 

Hantosi Népdalkör támogatási kérelme 
 

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. 
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Fischer József polgármester:  

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban kiküldött határozati javaslatot 

fogadja el.  

 
Kéri, hogy aki  a Hantosi Népdalkör támogatási kérelme elfogadásáról  szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot   elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

67/2011.(  V.30.  )  Kt. számú  h a t á r o z a t  a 
 

a  Hantosi Népdalkör  támogatásáról. 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Hantosi Népdalkör   támogatási kérelmének helyt adva  

 
A Hantosi Népdalkör részére :  
70.000 Ft (azaz hetvenezer  forint) vissza nem térítendő 
támogatást állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat 
2011 évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.24) számú 
rendeletének 11§.-ban ,  a 7.számú mellékletében foglalt  
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás  terhére a 
Hantosi Népdalkör 2011. évi fellépései és versenyei utazási 
költségei illetve a nevezési díjak   fedezete biztosítása 
céljából. 

 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
támogatási szerződést a Hantosi  Népdalkörrel  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. június 30. 
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4. napirend 
 

Bejelentések. 
 

1./ Megbízás a  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás Ellenőrző Bizottságába az Önkormányzat 
képviseletével 
 
Fischer József polgármester:  

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület az ügyben  kiküldött határozati javaslatot fogadja el.  

 
Kéri, hogy aki  a   Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás Ellenőrző Bizottságába az Önkormányzat 
képviseletével kapcsolatos megbízásra vonatkozó   határozati javaslatot   elfogadja, 
az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  68/2011. (V.30.) számú 
határozata 

 
Megbízás a  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás Ellenőrző Bizottságába az Önkormányzat 
képviseletével 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  „Megbízás a  
Sárbogárd- Hantos- Nagylók  Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Ellenőrző Bizottságába az Önkormányzat képviseletével ”  tárgyú előterjesztést és az 
ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók  Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Ellenőrző Bizottságába 
 
Hangyál Csaba  települési képviselőt bízza meg Hantos Községi Önkormányzat 
képviseletével. 
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2./Megbízás a  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó  
Társulás Ellenőrző Bizottságába az Önkormányzat képviseletével.  
 
Fischer József polgármester:  
 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület az ügyben  kiküldött határozati javaslatot fogadja el.  

 
Kéri, hogy aki  a   Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Ellenőrző Bizottságába az Önkormányzat 
képviseletével kapcsolatos megbízásra vonatkozó   határozati javaslatot   elfogadja, 
az kézfelemeléssel szavazzon. 

 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.30.) számú 
határozata 

 
Megbízás a  Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó  

Társulás Ellenőrző Bizottságába az Önkormányzat képviseletével 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  „Megbízás a  
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Ellenőrző 
Bizottságába az Önkormányzat képviseletével ”  tárgyú előterjesztést és az ügyben az 
alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás Ellenőrző Bizottságába 
 
Hangyál Csaba  települési képviselőt bízza meg Hantos Községi Önkormányzat 
képviseletével. 

 
 
 

3. Bejelentések: 
 

Fischer József polgármester: 
 

• Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy Dr Tóth Sándor háziorvos 
telefonon jelezte, hogy a hétvégén szeretné településünket , és a szolgálati 
lakást   megnézni.   

• Szabolcs László - a KPM  kapcsolattartója -  munkaviszonya megszűnt. 
Molnár István vezérigazgatóval felvette a kapcsolatot, s kérte hogy az utakkal 

kapcsolatban  tartsanak egy megbeszélést. Június 8-án a  délutáni órákban jön 
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Hantos községbe.  Szeretné a  Nagylóki út javítását és az árkok mélyítését,  
rendbetételét megbeszélni vele.   

• A Sárbogárdi Kistérségi ülésen szóvá tette a  vonattal , illetve busszal történő 
közlekedési problémákat. Gond az, hogy este Sárosdról 20-óra után csak 
10,30-órakor jön vissza busz. Többen ott várnak Sárosdon a késő esti buszra. 
Az utasok félnek az esti órákban. Jó lenne, ha Sárosdról a busz 9-óra 
környékén visszajönne Hantosra. Ígéretet tettek arra, hogy megvizsgálják a 
lehetőséget a busz beállítására. 

• Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Önkéntesek Hete 
keretében megvalósuló programok támogatása iránti pályázat nem 
nyert, Rengeteg munkát fektettünk a pályázat megírásába, de sajnos 
kevés volt a pénz és sok volt a pályázó. Kb. 60 db pályázatot 
támogattak, a benyújtott pályázatok száma több mint 600 db. Volt. 

• Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy temető körbekerítésének munkálatai 
megkezdődtek.  

 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Többen szóvá tették, hogy Balogh László közmunkás miért szedhetett ki sok tűzifát. 
Minden közmunkás fog fát kapni ? 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Balogh László  a munkaidejét, mint közmunkás ledolgozta. A tűzifa szedést 
munkaidőn kívül végezte. A téli tüzelés biztosítására szedhetett fát saját maga részére 
és édesanyja számára  a nehéz anyagi helyzete miatt. A  fát saját fűrészével, 
benzinjével vágta ki, a fuvarköltséget is ő fizetett. 
A temető szélén ki kellett tisztítani egy területet, a kerítés készítése miatt. Arról a 
területről szedte a fát engedéllyel. Rendes munkát végzett. 
 
A hadiút mellett az önkormányzat tulajdonában lévő fát is ki kell szedni, tisztítani. Az 
az elképzelése, hogy azok a családok, akik nehéz anyagi helyzetben vannak kérjenek 
tűzifát, a  szociális bizottság majd eldönti, hogy ki kaphat belőle. A fát ki kell szedni, 
annak felét megkaphatja az, aki megdolgozik vele, a másik felét pedig az 
önkormányzat részére be kell szállítani. A rászoruló ne ingyen kapjon fát, hanem 
dolgozzon meg érte, akkor jobban fogja értékelni.  
Az önkormányzat területére  beszállított  fából azok a rászorulók kaphatnának, akik 
idősek, betegek, nem tudnak fát szedni.  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Azok a kérelmezők, akik nehéz anyagi helyzetben vannak a szociális törvény illetve a 
szociális ellátásról szóló önkormányzati rendeletünk elírásai alapján  nyújtsanak be 
kérelmet a polgármesteri hivatalhoz, s csatolják be a jövedelemigazolást a kérelemhez. 
A szociális bizottság dönti  azt el, hogy kit részesít természetbeni juttatásban.  
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Fischer József polgármester:  
 

 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést  18.00   - órakor   bezárta.  

 

                             

                          K.m.f. 

 
 
  Fischer József                                                                           Gálné Papp Erika   
   polgármester                                                                                 körjegyző           
 
 
 
 

/ : Hangyál Csaba     :/ 
jkv. hitelesítő 


