JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július hó
22- én
( pénteken ) 08.00 --órakor tartott
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 jegyzőkönyvvezető
A lakosság részéről: Kovácsné Kardos Valéria

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
van ,azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja
képviselőt.

Fischerné Koncz Katalin

fő jelen
települési

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./ Döntés a Fejér Megyei Temetkezési Vállalat részvényei megvásárlására
érkezett vételi ajánlatról .
Előadó: Fischer József polgármester

2./ Szándéknyilatkozat Országos Alapellátási Intézettel
szolgálat ellátására kötendő szerződés kötésére

háziorvosi

Előadó: Fischer József polgármester
3/
Szándéknyilatkozat az ivóvíz javító programban való részvételrőlarzénmentesítés
Előadó: Fischer József polgármester
4./ Bejelentések

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Döntés a Fejér Megyei Temetkezési Vállalat részvényei megvásárlására
érkezett vételi ajánlatról .

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Székesfehérvár Városgondnokság KFT képviseletében eljárva Dr. Paulikovics Péter
meghatalmazott ügyvéd a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési KFT –ben (
8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.) fennálló „Sárbogárd és Társai üzletrésze”elnevezésű üzletrész 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlására tett vételi ajánlatot ,
mely vételi ajánlat összege a névértékkel megegyező összeg.
A „Sárbogárd és Társai üzletrésze”- elnevezésű üzletrész tekintetében Sárbogárd
Város Önkormányzatának, mint az üzletrész közös képviselőjének nyilatkoznia kell,
így megkereste Önkormányzatunkat, hogy tulajdonostársként nyilatkozzon,
hozzájárul-e, elfogadja-e a „Sárbogárd és Társai üzletrésze”- elnevezésű üzletrész
névértéken történő értékesítéséhez.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a „Sárbogárd és Társai üzletrésze”elnevezésű üzletrész névértéken – 5. 670.000 Ft –ért- történő értékesítéséhez , mint
114.000 Ft névértékű üzletrésszel rendelkező tulajdonostárs járuljon hozzá.
Kérem a Képviselő-testületet , hogy a vételi ajánlatot és a határozati javaslatot vitassa
meg és hozza meg az ügyben a döntését .
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Gálné Papp Erika körjegyző:
Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési KFT –ben ( 8000 Székesfehérvár,
Berényi út 15.) fennálló „Sárbogárd és Társai üzletrésze”- elnevezésű üzletrész 1/1
tulajdoni hányadának megvásárlására tett vételi ajánlattal kapcsolatosan Sárbogárd
Város Polgármestere tájékoztatása szerint Sárbogárd szeretné eladni a
részvénycsomagot, amennyiben az összes többi, üzletrész tulajdonostársa is eladná.
Hantos Község Önkormányzatának 114.000.—Ft névértékű részvénye van.
Amennyiben a részvényeket eladjuk, akkor az önkormányzat vagyona csökken.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Nem érint bennünket hátrányosan a részvények értékesítése.
Fischer József polgármester:
Javasolja a részvények eladását. A részvények értéke : 114.000.—Ft, mely nem nagy
összeg. Nem lehet várni azt, hogy ez az összeg emelkedni fog, s később talán többet
ígérnek érte. A temetőben urnafal építése folyamatban van, a költsége kb. ennyi lesz,
így a részvények árából az urnafal költségét fedezni tudjuk.
A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a
vételi

ajánlatról

Fejér Megyei Temetkezési Vállalat részvényei megvásárlására érkezett
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 74/2011. (VII.22.)számú
határozata
Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési KFT -ben ( 8000 Székesfehérvár,
Berényi út 15.) fennálló „Sárbogárd és Társai üzletrésze” elnevezésű üzletrészre
érkezet vételi ajánlatról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Fejér Megyei
Önkormányzatok Temetkezési KFT -ben ( 8000 Székesfehérvár, Berényi út
15.) fennálló 5. 670.000 Ft névértékű „Sárbogárd és Társai üzletrésze”
elnevezésű üzletrészből 114.000 Ft névértékű üzletrész tulajdonosa hozzájárul
ahhoz, hogy :
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Székesfehérvár Városgondnokság KFT ( Cégjegyzékszám: 07-09-016741, 8000
Székesfehérvár, Szent Vendel u.17/a. képviselő: Bozai István ügyvezető)
képviseletében eljár:Dr. Paulikovics Péter ügyvéd által
tett a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési KFT
-ben ( 8000
Székesfehérvár, Berényi út 15.) fennálló 5. 670.000 Ft névértékű „Sárbogárd és
Társai üzletrésze” elnevezésű üzletrész 1/1 tulajdoni illetőségének névértéken
azaz 5.670.000 Ft-ért
( ötmillióhatszázhetvenezer forintért ) történő
megvásárlására -vonatkozó vételi ajánlatát
Sárbogárd Város Önkormányzata- mint a„Sárbogárd és Társai üzletrésze”
elnevezésű üzletrész közös képviselőjeként eljáró tag elfogadja.
A szerződéssel kapcsolatos ügyintézés és költségviselés, valamint a tulajdonjog
megszerzésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Fejér Megyei
Önkormányzatok Temetkezési KFT -ben ( 8000 Székesfehérvár, Berényi út
15.) fennálló 5. 670.000 Ft névértékű „Sárbogárd és Társai üzletrésze”
elnevezésű üzletrészből Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában lévő
114.000 Ft névértékű üzletrész értékesítéséhez szükséges intézkedést tegye meg!
Utasítja a polgármestert, hogy fenti döntéséről értesítse Sárbogárd Város
Önkormányzatát.
Határidő : 2011. július 31.
Felelős : Fischer József polgármester
2. napirend
Szándéknyilatkozat Országos Alapellátási Intézettel háziorvosi szolgálat
ellátására kötendő szerződés kötésére
A képviselő-testület tagjai a szerződés tervezeteket, az előterjesztést és a határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az utolsó testületi ülést követően felvette a kapcsolatot az OALI-val azért, hogy a
hosszú ideje betöltetlen háziorvosi állást be tudjuk tölteni. Mindenki előtt ismert, hogy
Dr. Tóth Sándor, aki a meghirdetett háziorvosi álláshelyre jelentkezett az OALI által
foglalkoztatott orvos, aki háziorvosi szakvizsgával még nem rendelkezik. Az OALIval folytatott tárgyalások során az OALI tájékoztatása szerint ahhoz, hogy
Önkormányzatunk háziorvosként Dr. Tóth Sándort foglalkoztatni tudja első körben
kettő döntést szükséges hoznia. Először is ki kell nyilvánítanunk, hogy a háziorvosi
körzet tartósan betöltetlen, másrészt az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy
részt kíván venni az Országos Alapellátó Intézet (továbbiakban: OALI)
praxisprogramjában, szerződést kíván kötni az Intézettel a tartósan betöltetlen
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háziorvosi hantosi praxis betöltése érdekében, melynek keretében Dr. Tóth Sándor urat
szeretnék kérni háziorvosnak.
Az állást az OALI hirdeti majd meg. . A jogszabály szerint az önkormányzatnak nem
kell állást foglalnia ebben a kérdésben, bárkivel betölthetik az álláshelyet. Az OALI
azonban fontosnak tartja az önkormányzat véleményét, hiszen nekünk kell együtt
dolgozni a háziorvossal – akkor is, ha a munkáltatói jogkört nem mi gyakoroljuk. Úgy
gondolja, hogy szakmai, emberi tulajdonságai alapján Dr. Tóth Sándor megfelelő az
álláshelyre.
Az OALI rendelkezésre bocsátotta az önkormányzattal kötendő szerződéstervezeteket
is..
Dr. Tóth Sándor tájékoztatása szerint jelenlegi helyéről, Kunmadarasról, 2011.
augusztus 31. napjával fogják elengedni. A szerződést önkormányzatunk az OALI-val
köti meg, az OLAI pedig a háziorvossal.
Dr. Koroknai Géza a jelenlegi helyettesítő háziorvos – előzetes tájékozódás alapjánvállalja a mentor szerepét.
Ha minden a tervek szerint alakul, akkor Dr. Tóth Sándor 2011. november 1-től tudná
betölteni a háziorvosi állást.
Azt még nem tudja, hogy a háziorvos melyik szolgálati lakást választaná.
A cél az, hogy az ellátatlan háziorvosi körzeteket minél hamarabb háziorvosokkal
föltöltsék, ezért a MEP-től az OALI magasabb finanszírozást kap, mint egy
önkormányzat.
Fontosnak tartja elmondani, hogy az OALI tájékoztatása szerint az 1200 fő alatti
településeknél a finanszírozás alacsonyabb, így községünknek éves viszonylatban kb.
400.000.—Ft-tal kellene hozzájárulni háziorvosi álláshoz.
Eddig is hozzá kellett járulnunk az egészségügyi ellátáshoz, pedig csak helyettesítő
háziorvosunk volt.
Úgy érzi, hogy ez az összeg megéri azt, hogy sok-sok év után Hantos községnek
önálló háziorvosa lesz.
Majd később lehet gondolkozni azon, hogyha a háziorvosnak kéri, akkor valamilyen
támogatásban részesítjük-e. Elmondja, hogy még semmiféle igényt nem jelzett a
háziorvos. Ha esetleg felmerül, lehet részére például lakbértámogatást,
lakbércsökkentést, caffetériát biztosítani , melyet ahhoz kell kötni, hogy bizonyos
ideig nálunk marad alkalmazásba. Ezen majd el lehet gondolkozni.
Véleménye szerint a szerződésekben szereplő feltételeket az önkormányzatunk vállalni
tudja.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a betöltetlen háziorvosi körzetről valamint a
praxisprogramban való részvételről szóló szándéknyilatkozatot tartalmazó határozati
javaslatokat fogadja el.
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat.
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Kérdések-hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátás biztosítása
kötelező önkormányzati feladat. Önkormányzatunk jelenleg is ki kell egészítse az
egészségügyi pénztártól kapott finanszírozási összeget a zavartalan feladatellátás
érdekében. Az OALI-val megkötendő szerződés esetén ez az önkormányzat által
hozzátett összeg növekszik majd, és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártóltekintettel arra, hogy a szolgálat működtetője az OALI lesz- az önkormányzat már
nem fog finanszírozást kapni.
A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést, mint működtető
az OALI köti majd meg, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervtől kapott működési
engedélye birtokába.
A szerződés tervezetek alapján az önkormányzat kötelessége az ápoló személyzet
valamint illetményük és járulékaik biztosítása, a rendelő fenntartásához szükséges
fedezet biztosítása, illetve az erről való gondoskodás, a rendelő takarításán át a
szükséges gyógyszerek és kellékek biztosításáig bezárólag.
Az OALI pedig a MEP-től kapott finanszírozásból fizeti a háziorvos bérét és
járulékait, egyetemi tanulmányainak költségét, szakmai gyakorlata valamint a szakmai
munkáját felügyelő orvost.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk lakásainak lakbérét
önkormányzati rendelet szabályozza. Így a háziorvos részére biztosítandó szolgálati
lakás lakbérét is e rendelet alapján kell megállapítani. A jelenleg hatályos
önkormányzati rendelet nem tartalmaz lakbér kedvezményre illetve elengedésre
vonatkozó szabályokat. Felhívja arra is a figyelmet, hogy a rendeleteteket nem egyegy emberre alkotjuk, hanem valamennyi, a rendelet hatálya alá tartozó személyre.
Éppen ezért felhívja a figyelmet, hogyha az orvos esetében lakbér elengedésen
gondolkozik a testület , arra akkor a többi bérlő is esetleg igényt tarthat.
Ha az önkormányzat a háziorvost plusz juttatásban akarja részesíteni, akkor inkább a
caffetéria biztosítását- az adó terheivel együtt- tartaná járható útnak.
Úgy gondolja, hogy ennek a kérdésnek alaposan utána kell járni és erre még bőven
van idő.
A helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására az Országos Alapellátási Intézettel
kötendő szerződés tervezetével kapcsolatban fontosnak tartja megemlíteni, hogy annak
módosítása szükséges egyrészt a szerződés tervezet 6. pontjában szereplő rendelési
idő pontosításával valamint a szerződés 10. pontjának módosításával, hiszen 1 fő
körzeti ápoló, és 1 fő 4 órás orvosírnok személyzet van jelenleg alkalmazásban, így 1
fő ápoló és 1 fő 4 órás orvosírnok közalkalmazottként történő alkalmazását vállalja
Önkormányzatunk. A szerződés tervezet 11. pontját is szükséges módosítani, hiszen,
mint említette a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletünk szerint a szolgálati lakást
térítésmentesen nem, csak , az önkormányzat hatályos rendelete alapján fizetendő
bérleti díj ellenében tudja biztosítani a leendő háziorvosnak.
A szerződéstervezet 1. sz. mellékletben a helyettesítő háziorvos adatait is pontosítani
szükséges
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Hangyál Csaba települési képviselő:
Dr. Tóth Sándor már volt Hantos községben, részt vett egy képviselő-testületi ülésen
is. Örül neki, hogy Hantosnak hosszú idő után lesz háziorvosa.
Hogy hogyan leszünk vele megelégedve, az majd később derül ki.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Ahogy említette a képviselő-testületnek két határozatot kell hoznia a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy részt kíván venni az Országos
Alapellátó Intézet (továbbiakban: OALI) praxisprogramjában, szerződést kíván kötni
az Intézettel a tartósan betöltetlen háziorvosi hantosi praxis betöltése érdekében,
melynek keretében Dr. Tóth Sándor urat szeretnék kérni háziorvosnak.
A pályázatot az OALI fogja kiírni és elbírálni.
Ha már most megjelöljük azt, hogy Dr Tóth Sándort kérjük háziorvosnak, akkor
lerövidül az ügyintézési idő.
Dr Tóth Sándor jelenleg Kunmadarason dolgozik, a szakmai munkájáról semmi
rosszat nem hallott.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban kiküldött határozati
javaslatokat fogadja el.
szóló előterjesztést és a
Kéri, hogy aki a Betöltetlen háziorvosi álláshelyről
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
75/2011. (VII.22.) számú
határozata
Betöltetlen háziorvosi álláshelyről
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében valamint a
háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, a háziorvosi
tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog
megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000.(II.15.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdés bb) pontja alapján Hantos Község háziorvosi körzetét tartósan
betöltetlen körzetnek nyilvánítja.
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A kinevezett háziorvos Dr. Kovács Jenő közalkalmazotti jogviszonya 2006.
február 1-én szűnt meg, azóta a körzetben helyettesítéssel látjuk el a feladatot.
A háziorvosi állást az azóta eltelt időszakban az Önkormányzat folyamatosan
hirdette, de egyetlen alkalommal sem érkezett érvényes pályázat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fischer József polgármester
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Praxis programban való részvételről, a helyettesítő háziorvosi
ellátásra vonatkozó szerződésről 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 76/2011. (VII.22.)számú
határozata
Praxis programban való részvételről, a helyettesítő háziorvosi ellátásra vonatkozó
szerződésről
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy részt kíván
venni
az
Országos
Alapellátó
Intézet
(továbbiakban:
OALI)
praxisprogramjában. A testület szerződést kíván kötni az Intézettel a tartósan
betöltetlen háziorvosi hantosi praxis betöltése érdekében, melynek keretében Dr.
Tóth Sándor urat szeretnék kérni háziorvosnak.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a meghozott döntésről tájékoztassa az
Alapellátó Intézetet.
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyettesítő
háziorvosi szolgálat ellátására az Országos Alapellátási Intézettel kötendő
szerződés tervezetét is– az abban foglaltakat elfogadja az alábbi módosításokkal:
• A 6. pontban szereplő rendelési idő pontosítása szükséges,
• A szerződés 10. pontjában 1 fő körzeti ápoló, és 1 fő 4 órás orvosírnok
személyzet alkalmazását vállalja közalkalmazottként,
• A 11. pontban: a szolgálati lakás térítésmentes használatát nem biztosítja,
az önkormányzat hatályos rendelete alapján fizetendő bérleti díj ellenében
szolgálati lakást biztosít a leendő háziorvosnak
• Az 1. sz. mellékletben a helyettesítő háziorvos adatait pontosítani szükséges.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.
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3.napirend
Szándéknyilatkozat az ivóvíz javító programban való részvételről- arzénmentesítés

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

javaslatot

Fischer József polgármester:

Lehetőség nyílt pályázat benyújtására az ivóvíz javító program keretében. Az állam
100 %-ban támogatja azokat az önkormányzatokat, ahol az arzénmentesítést el kell
végezni, s erre pályázatot nyújtanak be.
Koordinátorként Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot
bízták meg. Fejér megyében az ivóvízminőség javító programban még kettő település
nem vett részt Polgárdi- Tekerespusztát érintő település részével és Hantos.
A pályázatot az idei évben , december 15-ig be kell nyújtani, 2011. augusztus 31-ig
pedig be kell nyújtani a szándéknyilatkozatot arra, hogy a programban részt kívánunk
venni.
Komoly szankciókat alkalmaznak azokra a településekre, akik nem nyújtják be a
pályázatot.
Országosan közel 60 településről van szó. Az Európai Unió támogatja ezt a
programot. Még a 10 %-os önerőt is kifizeti az állam.
Amennyiben az érintett települések nem vesznek részt ebben a programban, akkor a
következő pályázatok benyújtásából ki lesznek zárva.
A megvalósítás, a pénz lehívásának határideje: 2015.június 30.
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat.
Kérdések-hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
A pályázat benyújtására és a munkák elvégzésére elég szoros határidőket írtak elő. Jó
lenne, ha a beruházás : 2012. december 3l-ig befejeződne.
Az az önkormányzat, aki az ivóvízjavító programot nem indítja el, ahogy a
polgármester úr említette a további pályázati lehetőségből ki lesz zárva.
Azoknak az önkormányzatoknak akik az ivóvízjavító programban nem kívánnak
részt venni illetve nem nyújtanak be erre vonatkozó pályázatot, azoknak 2012. január
1-től saját költségükön, állami támogatás nélkül kötelesek lesznek az egészséges
ivóvizet biztosítani a közkutaktól a gyermekintézményeken át.
A Belügyminisztériumban kapott tájékoztatás alapján várható, hogy ezen
önkormányzatokat további szankcióként kötelezi az állam az Európai Unió által
kiszabott bírság megfizetésére is. Az ivóvízzel kapcsolatos deregulációra 2012.
december 3l-ig kapott Magyarország meghosszabbítást az eredeti határidőhöz képest.
Látható, hogy elég kemény szankciókat helyeztek kilátásba azoknak az
önkormányzatoknak, akik az ivóvíz javító programra a pályázatot nem nyújtják be és
nem végzik el a munkákat.
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Ugyanakkor a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az állam vállalta, hogy a
korábbi maximum 90%-os KEOP pályázati támogatáshoz a BM EU Önerőalaphoz
benyújtott pályázattal a kapott KEOP-os támogatást kiegészítik a beruházás
költségeinek 100%-ra. Mindezek alapján várhatóan önkormányzatnak nem kell saját
erőként pénzeszközt biztosítani az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében elvégzendő
ivóvízjavító beruházáshoz. Ez nagyon nagy segítség az önkormányzat számára. A
Belügyminisztériumban kapott tájékoztatás szerint további segítségként szállítói
finanszírozásban gondolkodnak, tehát a kapott támogatást közvetlenül a kivitelezőnek
fogja fizetni az irányító hatóság és így nem lesz szükség az utófinanszírozások esetén
elengedhetetlen hitel felvételére sem. Egyedüli nyitott kérdésként a beruházás ÁFA
tartalmának finanszírozása maradt, erről később ígértek tájékoztatást. Azt ugyanis még
nem sikerült megnyugtatóan tisztázni, hogy a beruházás ÁFA tartalmát is támogatni
tudja-e az állam.
Fischer József polgármester:
Sajnos az ingatlan , melyen a vízművünk van, még mindig nincs az önkormányzat
tulajdonában, egy osztatlan közös területen van.
Erről már a korábbi testületi
üléseken részletesen beszéltünk.
Most egy tanulmányt készítenek a szolnokiak , - akinek az egész koordináció a
kezükben van - és ők fogják megnézni, hogy kinél és miért nem indulhatott meg
korábban a beruházás.
Sok településen az önerő hiányzott, nálunk az ingatlan tulajdonjoga nem rendezett.
Községünknél előnyt jelent, hogy a kész tervek megvannak, csak a vízjogi engedélyt
kell megkérni , mivel azok lejártak.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szolnok javasolta,
hogy nézzünk utána, önkormányzatunk esetében szóba jöhet-e a kisajátítás, mint
megoldás. Véleménye szerint –mivel a vízmű területe az önkormányzat tulajdona,
„csak” az osztatlan közös tulajdon miatt nem kizárólagos tulajdona, ráadásul egy már
meglévő, befejezett vízművet érintő beruházásról van szó.
A megosztási vázrajz évek óta rendelkezésünkre áll, az ingatlan megosztása két
tulajdonos bele nem egyezése miatt azonban nem történhetett meg. Tovább bonyolítja
a helyzetet, hogy az ingatlan, melyen a vízmű található peres eljárás alatt áll, jelenleg
azt sem tudjuk, hogy az újonnan, ismételten elkészített vázrajz alapján kinek a
beleegyezését kell kérnünk annak Földhivatali átvezetése céljából.
A Fejérvíz Zrt- a vízmű üzemeltetője -tájékoztatása szerint korábban már felmerült a
kisajátítás, mint lehetséges megoldási mód, de a Kormányhivatal úgy tájékoztatta őket,
ez a mi esetünkben nem jöhet szóba.
Kisajátítás az eljárás megindításához a képviselő-testület döntésére, határozatára
illetve külön kisajátítási tervekre is szükség lesz.
A képviselő-testületnek a mai ülésen arról kellene döntenie, hogy az ivóvíz javítási
programban részt kíván venni.
A program részekét egy két fordulós pályázati eljárásban kell részt venni az
Önkormányzatnak. Az első az előkészítés költségeire vonatkozó támogatás iránti
pályázat, a második pedig a kivitelezés költségeire vonatkozó pályázat. Mindkét
fordulóban egy KEOP támogatás és egy BM EU. Önerőalap pályázatot kell
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benyújtani.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Hantos Községi Önkormányzatnak 2006-tól
elvi vízjogi engedéllyel rendelkező tervei vannak illetve kész anyaga, amely
pályázatot akkor a beruházással érintett vízmű osztatlan közös tulajdonban lévő volta
miatt illetve a beruházással kapcsolatos valamennyi tulajdonostárs beleegyező
nyilatkozatának hiánya miatt nem tudtunk benyújtani.
A tervek megvannak, a vízjogi engedély 2011. májusban lejárt, a helyett újat kell
kérni.
Fischer József polgármester:
Azoknál a településeknél, ahol a tervek nem állnak rendelékezésre típustervet
dolgoznak ki.
Nekünk a tervek rendelkezésre állnak, ez nagy előnyt jelent, az egész folyamatot
meggyorsítja, s nagyon sokat jelent a költségeknél is.
Ma a képviselő-testületnek a kiküldött határozati javaslatot kellene elfogadnia. Ez az
első lépés az ivóvízjavító programban való részvételhez.
Az ülés után felveszi a kapcsolatot a FEJÉRVÍZ ZRT-vel a további teendők tisztázása
érdekében.
Ezt a pályázati lehetőséget mindenképpen meg kell ragadni, egyrészt azért, mert
feltétlenül szükség van az egészséges ivóvízre, s ez most önkormányzati pénz nélkül
megoldhatóvá válik, másrészt pedig komoly szankciók várnak azokra az
önkormányzatokra, akik nem nyújtják be a pályázatot.
Az egészséges ivóvíz biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A mi
önkormányzatunknál nem a szándék hiányzott a feladat megoldásához, hanem rajtunk
kívülálló okok miatt nem valósult meg eddig a beruházás.
Mi speciális helyzetben vagyunk, mivel a terveink készen vannak.
Bízunk benne, hogy a beruházás megvalósul az Uniós pályázatból. Sajnos a vízdíj
várhatóan emelkedni fog, de azt gondolja, hogy az egészséges ivóvíz mindennél többet
ér.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Feltétlenül élni kell ezzel a lehetőséggel. A lakosságnak jó ivóvízre van szüksége.
Nem szabad ezt a lehetőséget kihagyni.
A napirenddel kapcsolatban egyéb 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
Szándéknyilatkozat az ivóvíz javító programban való
részvételről- arzénmentesítésről
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2011. (VII.22.)számú
határozata

Szándéknyilatkozat az ivóvíz javító programban való részvételről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Szándéknyilatkozat az ivóvíz javító programban való
részvételről-arzénmentesítés” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. (4) bekezdésében foglalt
egészséges ivóvíz biztosítása kötelező feladatára is figyelemmel az ivóvízjavító
programban való részvételét határozta el.
Utasítja a polgármestert, hogy az ivóvíz javító programban való részvételhez
szükséges előkészítések érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: folyamatos, az előkészítő szakaszra , legkésőbb 2011. december 15.
Felelős: Fischer József
polgármester
4./ napirend
Bejelentések
l./ Megyei Lovas Díjugrató verseny megrendezése.
Kovácsné Kardos Valéria:
Úgy érzi, hogy egy nagy lehetőség áll Hantos község előtt. Az idei évben a Jurta napi
programból a hagyományos lovas programok elmaradnak különböző okok miatt.
A legfőbb ok az volt, hogy Kálozon a bajnoki fordulót a Jurta napok időpontjára
tervezték.
Beszéltek arról, hogy egy későbbi időpontban jó lenne lovas napokat szervezni
Hantos községben. Ezt most már csak hivatalos formában lehet. Káloz község
visszalépett a díjugrató verseny szervezési jogától.
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Felvette a kapcsolatot a Szövetséggel, s megkérdezte, hogy a díjugrató verseny
hivatalos versenyhez Hantos községben adottak-e a feltételek. Helyszíni terepszemlét
tartottak, s megállapították, hogy a terület alkalmas a bajnoki forduló lebonyolítására.
Felajánlották, hogy Hantos község szervezze meg a Díjugrató versenyt.
Úgy érzi, hogy ez nagyon megtisztelő feladat és lehetőség. A megyében Alapon
Perkátán, Kálozon és Gánton rendeznek kihelyezett fordulót.
A lovas program lebonyolításához készített egy bevételi és kiadási tervet, mely a
jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
40 lóra 75 startra készítették a kalkulációt. ( négy versenyszám ) Korábban 20 lóval,
40 starttal rendezték a versenyeket.
Kb. 50 lóra, 80-85 startra számít. Véleménye szerint nagyon sok résztvevő lesz a
versenyen A résztvevők száma befolyásolja a bevételi és kiadási oldalt is.
Az első kiadási részt a Lovas Szövetségnek kell kifizetni utólag csekken. Verseny
bejelentési díj a pálya minőségétől függ.
A verseny lebonyolítására a sportpályán kerülne sor. Az idei évben ehhez a szövetség
hozzájárul, így a pályát nem kell átminősíteni.
Lovanként a Szövetségnek 500.- Ft-ot kell majd befizetni a verseny után, mivel akkor
tudjuk meg, hogy mennyi induló lesz.
A lovas program költsége még a bírók biztosítása,: 25.000.- Ft , mentő biztosítása: kb:
50.000.—Ft, a versenyirodától szükség van írnokra, mely költsége: 25.000.—Ft,
hivatásos pályaépítő biztosítása: 25.000.—FT célfotó: 20.000.—Ft, kupa szalagokra
kb: 90.000.—Ft-ot kell biztosítani.
Véleménye szerint a várható kiadás kb: 320.000.—Ft.
A bevétel: nevezési díjak kb : ( 40-lóra , 75 startra számítva ) 215.000.—Ft ,
Kéri a képviselő-testületet, hogy a Megyei Lovas Díjugrató Verseny IV. fordulójának
megszervezését támogassa, tegye lehetővé .
A verseny lebonyolítása az önkormányzatnak kb : 102.000.—Ft-ba kerülne, és egy
ebédet kellene biztosítani a versenyzők számára. A verseny nem pénzdíjas.
Sajnos a versenyek általában pénzdíjasok. Vállalja azt, hogy ha valaki pénzt ajánl fel a
díjakra, azt összeszedi a jogi kereteken belül.
Már történtek felajánlások.
Ha a versenyre a tervezettnél tíz lóval többen jönnének, akkor az önkormányzat
kiadása kb felére csökkenne.
Alapon legutóbb 105 induló volt 60 lóval. Perkátán legutóbb 75 ló és 125 start volt.
Bízik benne, hogy Hantos községben is sok versenyző lesz.
A verseny lebonyolításával kapcsolatban előfordulhatnak előre nem várható kiadások.
Kiadás lesz az ebéd, pályakarbantartás, pálya egy részének legyalulása, a bejáró
kiszélesítése, hogy a kamionok be tudjanak jönni.
Embereket kell biztosítani a forgalom irányítására, az akadályok kihelyezésére. Az
akadályok ideszállítását megszervezi. A hirdetést, reklámozást a szövetség megoldja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a Lovas verseny megszervezését támogassa.
A Szövetség szeretné, ha hosszú távon Hantoson kerülne sor a verseny
megszervezésére. Jövőre már a Jurta napokon belül lehetne a versenyt megszervezni.
Ez még nem biztos, mert pályázat kiírására kerül majd sor. Most csak az idei évről
kellene dönteni.
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Fischer József polgármester:
A kiküldött előterjesztés magába foglalja a tervezett bevételeket és várható kiadásokat.
A verseny megrendezése nagy lehetőség Hantos község számára. Egy ekkora verseny
megrendezése nem kis felelősség, és nem kis költség. Támogatja a verseny
megszervezését, de nem szeretne a verseny fő védnöke lenni. Amit tud, mint
magánszemély segít. Természetesen a közmunkásokat is biztosítja az előzetes munkák
elvégzéséhez. A verseny lebonyolításáért felelős vagy Kovácsné Kardos Valéria,
vagy a Szövetség legyen.
A későbbiekre nézve nem szeretné a sportpályát lovas pályává átminősíttetni. A
verseny megszervezését a későbbiek során nem szeretné a Jurta napok keretében
megszervezni. Ez egy akkora volumenű verseny, hogy egész napot igényel, nagyon
sok szervezéssel, és szervezővel. Ez a verseny teljesen lefoglalja a közönséget, akkor
a másik programokon nem lenne néző, illetve résztvevő.
Azt gondolja, hogy az önkormányzat a versenyt anyagilag támogatni tudja, mert a
szükséges pénz a költségvetésben rendelkezésre áll.
Zab Zsuzsanna települési képviselő – a mai ülésen nem tudott részt venni - a díjugrató
verseny megszervezését támogatja,- de azzal, hogy a lebonyolításáért ne az
önkormányzat legyen felelős. Hantos hírnevét öregbíti ez a verseny .
Kovácsné Kardos Valéria:
Amennyiben felkérik, a díjugrató verseny megszervezését, lebonyolítását, mint
főszervező vagy mint felelős személy társadalmi munkában vállalja. A versenyt
vagy az önkormányzatnak vagy valamilyen civil szervezetnek kell megszerveznie.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Köszöni, hogy Kovácsné Kardos Valéria vállalta a verseny megszervezését,
lebonyolítását.
Véleménye szerint az ebéd biztosítása is nagyon sokba fog kerülni. Javasolja, hogy az
ebédet az óvoda szakácsa készítse el. A nyersanyag biztosítására lehet támogatókat
keresni.
Úgy tudja, hogy minimum 10-évre szeretnék a verseny megszervezésének jogát
Hantosnak átadni.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A verseny költségvetését úgy kell meghatározni, hogy abba minden kiadás beleférjen.
Döntést kell hozni az összeg biztosítására és majd a költségvetés átcsoportosítására,
hiszen a jelenlegi költségvetésünkben ez a kiadás nem szerepel.
Fischer József polgármester:
Véleménye szerint az ebédet kb. 100 fő részére kell biztosítani, ami kb. 100.000.—Ftba kerül.
A vízvételi lehetőséget , WC-t a sportöltözőből tudnánk biztosítani. Az iskolát nem
szeretné igénybe venni, mert pár nap múlva kezdődik a tanév.
A parkot, iskola környékét sem tudja biztosítani, mert a parkban megkezdődnek a
felújítási, térkövezési munkák.
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Kovácsné Kardos Valéria:
Véleménye szerint nem lesz 100 étkező, mert a délelőtt versenyzők nem szoktak
ebédet kérni.
A versenyzők egy része kamionnal jön, fel vannak arra készülve arra, hogy azokat
megfelelően le tudják parkoltatni. Lesz egy személy, aki irányítja őket.
A verseny megszervezésére 2011. augusztus 27-én kerülne sor.
Nagyon örülne , ha a verseny lebonyolítása jól sikerülne, mert az Hantos községnek is
jó lenne.
Tóth Tímea külsős alpolgármester:
Teljes mértékben támogatja a lovasverseny megszervezését. Kovácsné Kardos
Valériának ebben nagyon nagy szerepe van, sok éves tapasztalattal rendelkezik már.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Felhívja a figyelmet arra, hogyha az önkormányzat vállalja a verseny megszervezését,
akkor a verseny lebonyolítása komoly előkészületet igényel. Nagyon oda kell
figyelni minden részletre, minden feladatra. Meg kell jelölni a felelős személyeket
minden egyes munkafolyamat esetén pl. ki lesz a felelős a gépjárművek parkolásának
irányításáért stb.
Ha az önkormányzat felvállalja a verseny megrendezését, akkor az önkormányzat és a
polgármester úr is felelős a verseny szabályos lebonyolításáért, Kovácsné Kardos
Valériát pedig felkérheti az önkormányzat képviselő-testülete arra , hogy a
rendezvény lebonyolításának a megbízott fő szervezője legyen.
Tisztában kell lenni azzal, hogy az önkormányzat szervező, így felelős a verseny
lebonyolításáért. Ez olyan rendezvény lesz, mint a Jurta nap. A rendezvény összes
bevétele éppúgy az önkormányzaté, mint a versennyel kapcsolatos összes kiadás.
Kovácsné Kardos Valéria:
Véleménye szerint a látogatottak száma ezer fő alatt lesz. A kiadások úgy alakulnak,
hogy a kupákon kívül mindent utólag kell kifizetni.
Jó lenne, ha a következő években ez a rendezvény vissza kerülne a Jurta napokra.
Fischer József polgármester:
Most az idei évről beszéljünk. A jövő évet még nem tudjuk hogyan alakul. Nem tudni
azt sem, hogy egyáltalán jövőre Hantos rendezheti-e meg a versenyt.
Javasolja, hogy Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Megyei
Díjugrató verseny IV. fordulójának 2011. augusztus 27-én szervezze meg a
tulajdonában lévő sportpályán.
A verseny megszervezéséhez szükséges 400.000 Ft –ot a 2011. évi költségvetéséből a
tartalék terhére biztosítsa.
Kérje fel Kovácsné Kardos Valéria 2434 Hantos, Hunyadi utca 9/A. szám alatti
lakost, hogy a verseny szervezési-rendezési feladataiban működjön közre.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Díjugrató verseny megszervezése ügyében
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2011. (VII.22.)számú
határozata
Döntés a Megyei Lovas Díjugrató Verseny IV. fordulójának megrendezéséről és a
költségeiről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés a Megyei Lovas Díjugrató Verseny IV. fordulójának
megrendezéséről és a költségeiről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi
döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Megyei Díjugrató verseny
IV. fordulójának 2011. augusztus 27-én történő megszervezést határozta el a
tulajdonában lévő sportpályán.
A verseny megszervezéséhez szükséges 400.000 Ft –ot a 2011. évi költségvetéséből
a tartalék terhére biztosítja.
Felkéri Kovácsné Kardos Valéria 2434 Hantos, Hunyadi utca 9/A. szám alatti
lakost, hogy a verseny szervezési-rendezési feladataiban működjön közre.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a
verseny lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos, 2011. augusztus 27.
Felelős: Fischer József
polgármester
2./ Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő temető , óvoda, iskolakert
valamint iskola udvarának körbekerítéséhez valamint a temetőben kialakítandó
urnafal építéséhez , valamint az orvosi rendelő előtti tér fejújításához szükséges
költségekről .
Az előterjesztést és határozati javaslatot a képviselő-testület tagjai írásban megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Már többször szó volt arról, hogy a temetőt be kell keríteni, mert az állatok, a vadak
sok kárt okoztak a sírokban. Az oszlopokat megvásárolta már , kerítés drót is
megvásárlásra került. Az oszlopok 60.000.—Ft-ba, a drót : 70.000.—Ft-ba került.
A temető új része így hamarosan bekerítésre kerül. Később a temető többi részét is be
lehet keríteni, ha szükség lesz rá.
Elkészült az urnafal, amelyről már korábban tárgyalt a képviselő-testület. Hat urna
elhelyezésére van jelenleg lehetőség. Az urnafal az ára: 100.000.—Ft.
Az óvoda kerítését is fel kell újítani, mert van olyan rész, ami tönkre ment. A kapu
már meg lett javítva. A gyermekek biztonsága érdekében feltétlenül szükség van arra,
hogy a gyermekek zárt udvarban legyenek.
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Az iskolakertet a közmunkások szépen megmunkálják, gondozzák, zöldségféléket
termelnek benne. Sajnos a kerítés ott is rossz, így sok zöldséget eltulajdonítanak
ismeretlen tettesek. Éjjeli őr nincs. Szükség van a ott is a kerítés megjavítására. Arra is
pénz kellene.
Az orvosi rendelő előtt szükség van a bejáró, járda felújítására, térkövezésére. Ehhez
a munkákhoz Simon László vállalkozó 150.000.—Ft támogatást, egyéb helyről:
50.000.—Ft támogatást ajánlottak fel. Erre a feladatra pályázatot nyújtottunk be
korábban, de sajnos nem nyert.
Jó lenne mindenképpen a bejárót felújítani, a járdát elkészíteni, mert balesetveszélyes.
A kismamák a babakocsikat nehezen tudják az orvosi rendelő előtt eltolni.
A fenti munkák elvégzése kb. 450.000.—Ft-ba kerülne. Az anyagot kellene
megvásárolni, a munkákat a közmunkások és a helybeli vállalkozók elvégeznék.
Kéri a képviselő-testület , hogy a fenti munkák elvégzésére 450.000.—Ft-ot
biztosítson a 2011-évi költségvetésből a tartalék terhére.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Már korábban is tárgyalt a képviselő-testület ezekről a témákról. A feladatok
elvégzése fontos, ezért a határozati javaslat elfogadását javasolja.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő temető ,
óvoda, iskolakert , iskola udvarának körbekerítéséhez , valamint a temetőben
kialakítandó urnafal építéséhez, az orvosi rendelő előtti terület felújításához
szükséges költségekről az ismertetett határozati javaslatot fogadja el. Kéri, hogy aki
a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

18

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2011. (VII.22.)számú
határozata

Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő temető , óvoda, iskolakert valamint
iskola udvarának körbekerítéséhez, valamint a temetőben kialakítandó urnafal
építéséhez, az orvosi rendelő előtti tér felújításához szükséges költségekről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő temető , óvoda,
iskolakert valamint iskola udvarának körbekerítéséhez valamint a temetőben
kialakítandó urnafal építéséhez , orvosi rendelő előtti tér felújításához szükséges
költségekről ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő temető
körbekerítését és urnafal építését valamint az óvoda, iskola udvarának és az
iskolakert körbekerítését, orvosi rendelő előtti tér felújítását határozza el.
A Képviselő-testület az önkormányzat
tulajdonában lévő temető
körbekerítéséhez és urnafal építéséhez valamint az óvoda, iskola udvarának és az
iskolakert körbekerítéséhez , orvosi rendelő előtti tér felújításához szükséges
költségek fedezetéhez szükséges 450. 000 Ft –ot a 2011. évi költségvetéséből a
tartalék terhére biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos, 2011. augusztus 31.
Felelős: Fischer József
polgármester

3./ Döntés a 2011. évi Jurta Napok programban fellépő Sárga taxi zenekar és
táncosai műsorának megrendeléséről szóló megállapodás tervezetről
Fischer József polgármester:
A Jurta napok szervezése folyamatban van. Többen felvetették, hogy legyen egy
sztárvendég, aki nem félórás műsort ad csupán. A Sárga taxi zenekar kb. két órás
műsort nyújtana, 150.000.- Ft + ÁFA-ért. Sárosdon jó hangulatot csináltak.
A Jurta napok előtt még lesz egy megbeszélés, egyeztetés a szervezőkkel.
•

Ismerteti a Jurta napok programját, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.

Gálné Papp Erika:
A parkot átadtuk öt évre a Faluvédő és Kulturális Egyesületnek működtetésre,
használatra , mivel a park felújítása hamarosan megkezdődik.
A park felett így jelenleg nem rendelkezünk önállóan. Ha a munkák addig
elkezdődnek, akkor balesetveszélyes lehet a programok lebonyolítása. A park jelenleg
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egy építési terület. Véleménye szerint célszerű lenne a sportpályán lebonyolítani a
műsorokat.
Fischer József polgármester:
A Faluvédő és Kulturális Egyesülettel a programokat egyeztette. Megbeszélték, hogy a
Jurta hol kerül felállításra, megbeszélték azt is, hogy a programok lebonyolítására hol
kerül sor.
Mindenki egyetértett azzal, hogy a programok a parkban legyenek.
Javasolja, hogy a képviselő-testületnek, hogy a 2011. évi Jurta Napok programban
fellépő Sárga taxi zenekar és táncosai megrendeléséhez ( 150.000 Ft+ÁFÁért )
járuljon hozzá, az erre vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2011. (VII.22.) számú
határozata
Döntés a 2011. évi Jurta Napok programban fellépő Sárga taxi zenekar és táncosai
műsorának megrendeléséről szóló megállapodás tervezetről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés a 2011. évi Jurta Napok programban fellépő Sárga
taxi zenekar és táncosai műsorának megrendeléséről szóló megállapodás
tervezetről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a
2011. évi Jurta Napok
programban fellépő Sárga taxi zenekar és táncosai 120 perces rock and roll show
műsorát B&B 2001. Produkciós KFT-től (7000 Sárbogárd, Szent István u. 129.
Adószám: 12589151-2-07, képviselő: Bokányi Zsolt) ) 150.000 Ft+ÁFA azaz
egyszázötvenezer forint +ÁFA tiszteletdíjért megrendeli.
A Képviselő-testület
a
Sárga taxi zenekar és táncosai műsorának
megrendeléséről szóló megállapodás tervezet tervezetet változtatás nélkül
elfogadja. ( Megállapodás tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a B&B 2001.
Produkciós KFT-vel (7000 Sárbogárd, Szent István u. 129. Adószám: 125891512-07, képviselő: Bokányi Zsolt) ) a megállapodást aláírja és utasítja a
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos, 2011. augusztus 1.
Felelős: Fischer József
polgármester
4./ Belterületi utakra pályázat kiírása.
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Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a belterületi utak felújítására pályázatot
írtak ki. Az pályázatban az alsó határ: 40 millió Ft. A támogatás 90 %-os, 10 %
önerőre van szükség.
A Rákóczi és Hunyadi utcára kész terveink vannak, már korábban elkészültek. Árkok,
busz öblök nem szerepelhetnek a pályázatban. Csak az út szélesítéséről, valamint az út
alapjának a megerősítéséről, a padkázásról lehet szó.
Felvette a kapcsolatot Varga Gábor országgyűlési képviselő pályázatírójának cégével .
Úgy gondolja, hogy ezzel a pályázati lehetőséggel élni kellene. Pénzünk lenne rá, a
terveink készen vannak, az út felújítására pedig szükség van.
Mindenképpen meg kellene próbálni a pályázatot benyújtani. Veszítenivalónk nincs.
Megyénkben tíz pályázatot támogatnak, abból a mi területünkön kettőt.
Ha pályázatunk nyerne, az a lakosságnak nagyon jó lenne.
Természetesen nem lehet garantálni, hogy pályázatunk nyerni fog, de meg kellene
próbálni.
Természetesen majd a képviselő-testület döntésére, határozatára is szükség lesz.
A pályázat írásáért csak akkor kell fizetnünk, ha nyer a pályázat.
A pályázatíróval történő egyeztetés során kérte, hogy a Telepi utat is vegyük bele majd
a pályázatba, de azt a tájékoztatást kapta, hogy nagyobb az esély, ha csak a Rákóczi és
Hunyadi utcára pályázunk.
5./ Élelmiszer bank támogatása.
Fischer József polgármester:
Elmondja, hogy az idei évben újra kaptunk támogatást az Élelmiszer Banktól 311
főre. Azt gondolja, hogy akik a támogatásban részesültek, nagy örömmel fogadták.
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy :
•

•

•
•

•

Lehetőség lesz majd pályázat benyújtására az épületek felújítására. Előzetes
felmérést kértek ezzel kapcsolatban. Nagyon gyorsan kellett adatokat
szolgáltatni, melyeket a dolgozók időben elkészítettek. Nem tudni, hogy mikor
vesszük hasznát.
A közmunkások munkájával meg van elégedve. Nem tudni még, hogy
szeptembertől mennyi közmunkást lehet alkalmazni, hány főre kapunk
lehetőséget. A jogszabályok állandóan változnak, így előre nem tudunk
tervezni. A közfoglalkoztatásból nagyon sok pénzt elvettek.
Vízelhárítás folyamatosan történik. Az árkok rendbetétele folyik.
Nagylók Községi Önkormányzat az önkormányzat és intézményeinek –
konyha, körjegyzőség székhelye, kultúrház – elkészíttette a tűzvédelmi és
munkavédelmi szabályzatát , és az ahhoz kapcsolódó szabályzatokat.
Ezek a szabályzatok kb 160.000.—Ft – ba kerültek. Utána nézünk, hogy
találunk e olcsóbb ajánlatot. Nekünk is el kell készíttetnünk a szabályzatokat.
Sóki Tímea fodrász szeretne visszajönni 2011. szeptember 1-től dolgozni a
fodrászüzletbe. A fodrászüzletben ezután ketten látnák el a feladatokat. A
kérdés az volt, hogy hogyan alakul az üzlet bérleti díja.
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Véleménye szerint mindkét fodrásznak be kellene fizetnie az évi 25.000.—Ft
bérleti díjat. A szerződést mindkét fodrásszal megkötnénk. Mindegyik fodrász
egyetértett vele, hisz a havi kb. 2000.—Ft bérleti díj mindenki részéről
elfogadható.
Az üzlet rezsi költségét a fodrászok fizetik.

Suhaj Józsefné családgondozó:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2011. szeptember l-től a családgondozói
teendők ellátására vonatkozó közalkalmazotti jogviszonyát megszüntette. A
főnökasszony azt mondta, hogy csak akkor fogadja el a felmondást, ha talál maga
helyett valakit. Hantoson van egy személy, aki ellátná ezt a feladatot. Tudomása
szerint az állás meg lesz pályáztatva.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A közalkalmazotti jogviszonyról történő lemondást, a lemondási idő letöltésén kívül
nem lehet feltételekhez kötni. Úgy tudja, hogy Nagylókról is jelentkezett már valaki
az állásra.
A családgondozó bérét Hantos Község Önkormányzata fizeti. Azt, hogy kit neveznek
ki közalkalmazottként Hantosra a feladat ellátására azt majd az Intézményvezető
feladata , felelőssége és jogköre eldönteni, melybe az önkormányzat nem szólhat bele.
A polgármester véleményét feltehetően kikéri, de a döntés az intézményvezetőé lesz.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a kultúrházban kisebb átalakítási
munkák folynak. A GYEJÓ helye a kultúrházban lesz, ha a helyiség elkészül,
várhatóan : 2011. szeptember l-től. A működési engedélyt majd módosíttatni kell.
A konditerem is át lesz alakítva. A kondisok átköltöznek a GYEJÓ jelenlegi helyére.
A könyvtár visszaköltözik a kultúrházba, a jelenlegi konditerembe.
Több számítógépet áthelyeznek a kultúrháza, így a gyerekek és felnőttek tudják
esténként használni.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A GYEJÓ helyiségbe feltétlenül biztosítani kell egy zárható szekrényt.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
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Egyéb bejelentés nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 11,00- órakor bezárta.

K.m.f.

Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
körjegyző

/ : Fischerné Koncz Katalin :/
jkv. hitelesítő

