
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
30-án       ( kedden  ) 17.00 --órakor tartott      üléséről.     
 
Az ülés helye: Kultúrház . 
 
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  jegyzőkönyvvezető   
Staudt István a Fejérvíz Zrt képviselője, 
Rácskai András a Fejérvíz Zrt képviselője,  
Id. Bolye Ferenc a Faluvédő és Kulturális Egyesület Elnöke, 
Id. Koncz Ferenc a Faluvédő és Kulturális Egyesület tagja, 
Virág József a Faluvédő és Kulturális Egyesület tagja, 
projektmenedzser 

                       A lakosság részéről: 17 fő  
                          
                          

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet. 
 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt  települési képviselőből öt       fő jelen 
van ,azt  megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Zab Zsuzsanna      települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  öt     igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Zab Zsuzsanna  települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:  
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Napirend:  
 

 

                   1./  Tájékoztató az ivóvíz minőségjavító program – arzénmentesítés- állásáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
  Staudt István Fejérvíz Zrt képviselője  
          
2./ Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület kérelme a „ Hantosi 
Park,mint faluközpont”  utófinanszírozott projekt végrehajtása érdekében  
felveendő hitelhez önkormányzati készfizető kezesség vállálasára 
Előadó: Fischer  József polgármester 
  Bolye Ferenc Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület elnöke 
 
 
3/  Közép Duna Vidéke  Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
részére  az önkormányzat résztulajdonában lévő adonyi 195/2 hrsz-ú ingatlanra 
földhasználati jog biztosítása  
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
4./ A temetők rendjéről és a temetkezésről szóló 5/2001.(IV.02.) és 11/2009. 
(IX.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 8/1997.(VII.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
5./ Beszámoló a 2011. évi Jurta Napokról, költségeiről és bevételeiről 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
6./ Bejelentések 
 

 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 
                              

1. napirend 
 
Tájékoztató az ivóvíz minőségjavító program – arzénmentesítés- állásáról 

 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatokat    
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 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- Tekerespuszta  és Hantos. 
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 A pályázatot az idei évben , december 15-ig  be kell nyújtani, 2011. augusztus 31-ig 
pedig  be kellett  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.   
 
Kértük a Fejérvíz Zrt –t, hogy e munkákban legyenek segítségünkre.  Felkéri Staudt 
Istvánt a Fejérvíz Zrt képviselőjét, hogy adjon tájékoztatót a munkák jelenlegi 
állásáról.  
 
Staudt István Fejérvíz Zrt képviselője, üzemeltetési főmérnök. 
 
2011. évben született Kormányrendelet határozta meg az arzénmentesítési 
kategóriákat, szabályokat.  A törvényt be kell tartani. A pályázati lehetőségek 2005-év 
után  nyíltak meg az önkormányzatok számára.  Összetett problémaként indult, hiszen 
elsősorban a pénz, az adott önkormányzat anyagi helyzete  határozta meg, így azt is, 
hogy ki mikor tud pályázni.  
Mind az önkormányzatok, mind a Kormányzat most veszi komolyan ezt a kérdést. Ha 
nincs megoldás arra, hogy a  határérték alatti arzén legyen, akkor a lakosságnak csak  
a  zacskós vizes ellátás marad, az viszont évente hatalmas költséget jelent.  
Az állam ezt a pályázatot 100 %-ban finanszírozza jelenleg. Ez nagyon jó dolog. A 
beruházás megvalósulása után a vízdíj kérdését is le kell tisztázni. A vízdíj összege :  
300, 500,vagy 800.- Ft/m3 lehet. 
Megpróbáltak már korábban terveket készíttetni , amivel el lehet indulni. Hantos 
településre vonatkozóan elvi vízjogi engedéllyel rendelkezett tervek álltak-állnak 
rendelkezésre-, mellyel az ivóvízjavítás problémáját meg lehet oldani. Sajnos a 
pályázatot a jelenleg is fennálló probléma-  a vízmű területe osztatlan közös 
tulajdonban van- nem lehet benyújtani és ezért nincs még mindig a probléma 
megoldva.  
Csak az önkormányzat tulajdonában lévő területen  lehet megvalósítani a beruházást.  
Keresik azt a lehetőséget, amivel a pályázat beadását és így az ivóvíz minőségjavítást 
is- meg lehet oldani. Próbálnak olyan területet találni, ahova új kutat lehetne fúrni, 
ahol biztos az, hogy a víz arzénmentes lesz. Úgy néz ki, hogy sikerül olyan vízbázist 
találni, amelyet nem kell utólag kezelni.  
A munkálatok folyamatban vannak.  
Az önkormányzatnak el kell döntenie, hogy elindul-e ezen a pályázaton. Számolni kell 
azzal, hogy ilyen lehetőség többet nem lesz. A lakosság jó ivóvízzel történő  ellátását 
az önkormányzatnak biztosítania kell. Ezt a lehetőséget mindenképpen ki kell 
használnia. Ez akár 100 millió  forintos  nagyságrendű beruházás is lehet, azt az 
önkormányzat egyedül megoldani nem tudná.  
Javasolja, hogy az önkormányzat  az ivóvíz javító programra a pályázatot nyújtsa be.  
A községben a kútfúrási lehetőséget kell elsősorban megvizsgálni, ezért  a kétfordulós  
pályázaton lenne célszerű elindulni.  
A Fejérvíz Zrt  folyamatosan dolgozik a probléma megoldásán, a pályázatíróval is 
felvették a kapcsolatot. 
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Rácskai András a Fejérvíz Zrt képviselője:  
 
Hantos községben két kút van, abból az egyik a vízmű telepen nem működik, mert 
nagyon magas az arzéntartalma. A tartalék kút korábban a Fiát pusztán lévő kút volt.  
Most igazából egy kút üzemel a községben, amely ellátja a falut. Ha a kút véletlenül 
meghibásodik, akkor a vízellátásban egy időre problémát merülhetnek fel. Hosszabb 
távon ezen változtatni kell.  Jelenleg a 10-es határérték alatt van az arzéntartalom. Ha a 
másik kutat is beüzemelték, akkor az arzéntartalom 14-15 körül mozgott, ami már  a 
határérték felett van.  
Ha most van arra lehetőség, hogy ezt a beruházást 100 %-os finanszírozással meg 
lehet valósítani, akkor élni kell ezzel a lehetőséggel.  
Véleménye szerint  jobb megoldás egy új kút építése, mint egy tisztítóberendezés 
üzemeltetése.  A vízdíjaknál is jelentős különbséget jelenthet.  
Várhatóan decemberben jelenik meg a Viziközmű törvény , mely a vízdíjakat is 
meghatározza. Jelenleg még nem tudni, hogy a  vízdíjak hogyan alakultnak.  
 
A tervező már dolgozik azon , hogy egy új kutat hova lehetne fúrni.  
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a pályázat benyújtásának ügyében  jártak 
a jegyzőnővel a Belügyminisztériumban is, ahol részletes tájékoztatást kaptak a 
pályázat benyújtásának lehetőségéről és arról, hogy milyen komoly szankciók várnak 
azokra az önkormányzatokra, akik nem élnek a pályázati lehetőséggel.  
Ilyen lehetőség többet nem lesz. 2011. december 15-ig a pályázatot be kell nyújtani.  
A képviselő-testület az előző ülésén Szándéknyilatkozatot tett  az ivóvíz javító 
programban való részvételről. A szakemberek  új kút fúrását javasolják. 
Nagyon komolyan veszi a Belügyminisztérium a Kormányhivatal , és az 
Önkormányzatunk is. 
  Sajnos a zacskós víz nem fenyegetés.  
Nem rajtunk múlt, hogy korábban nem tudtunk pályázatot benyújtani. 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.  
 
Mindent elkövetünk azért, hogy a pályázatot időben be tudjuk nyújtani, hiszen elsődleges 
célunk, hogy a lakosság minél előbb egészséges ivóvízhez jusson.  
 
 

A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Kéri, hogy aki a   Tájékoztató az ivóvíz minőségjavító program – arzénmentesítés- 
állásáról szóló    határozati javaslatot   elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  89/2011. 
(VIII.30. )számú határozata 

 
 

 az ivóvíz minőségjavító program – arzénmentesítés- állásáról 
 
 
Hantos Községi  Önkormányzat képviselő-testülete :  
 
az ivóvíz minőségjavító program – arzénmentesítés – állásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette.  

 
 
 

Fischer József polgármester:  
 
 
Megköszönte a Fejérvíz Zrt képviselőinek a megjelentést. 
 
 
 

Staudt István  és Rácskai András  elhagyták a helyiséget. 
 
 

2. napirend 
 
 

 
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület kérelme a „ Hantosi Park,mint 

faluközpont”  utófinanszírozott projekt végrehajtása érdekében  felveendő 
hitelhez önkormányzati készfizető kezesség vállálasára 

 
 

A  képviselő-testület tagjai a Faluvédő- és Kulturális Egyesület kérelmének, a 
Sárbogárd-és Vidéke Takarékszövetkezet hitelszerződés- benne a készfizető 
kezességre vonatkozó részekkel- tervezetét, a V.DBK Fővállalkozói KFT  -vel kötött 
vállalkozói szerződésnek valamint a Takarékszövetkezet levelének másolatát     
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
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Fischer József polgármester: 

 
A Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy  a „ Hantosi Park,mint faluközpont”  utófinanszírozott projekt 
végrehajtása érdekében  felveendő hitelhez önkormányzati készfizető kezességet 
vállaljon.  
 
Kéri a Faluvédő és Kulturális Egyesület képviselőit, hogy adjanak tájékoztatást az 
elnyert pályázattal kapcsolatban. 
 
id. Bolye Ferenc  a Faluvédő és Kulturális Egyesület elnöke:  

 
Köszönti a megjelenteket.  A jelenlévők bizonyára tudnak arról, hogy a Faluvédő és 
Kulturális Egyesület a  pályázaton 19.675.098.- Ft-ot nyert a hantosi park felújítására.  
A Faluvédő és Kulturális Egyesület  id. Bolye Ferencet, Virág Józsefet és id. Koncz 
Ferencet bízta meg a park felújítására nyert pályázat levezényelésére.  Virág József  
volt polgármester vállalta a koordinátori, projektmenedzseri  szerepet . 
A pályázat utófinanszírozású, ezért olyan pénzintézetet kellett keresni, aki a végszámla 
kiegyenlítéséhez  szükséges pénzt  kölcsönzi arra az időre, amíg az MVH a pályázaton 
nyert pénzt átutalja.  
Magyarországon a Takarékszövetkezetek kaptak ezen pályázatok finanszírozása   
lehetőséget.  A Takarékszövetkezet csak abban az esetben nyújt hitelt a projektre, ha 
az önkormányzat az 19.675.098.- Ft tőkére és annak kamatára kézfizető kezességet 
vállal.  
Kéri az önkormányzatot, hogy vállalja a kézfizető kezességet erre az összegre. Tudja, 
hogy ez nagyon komoly kérés. Tudni kell, hogy ha a pályázat valamiért nem fejeződik 
be, a munkákat nem veszik át, ha a pályázati pénzt nem kapjuk meg, akkor az 
önkormányzatnak kell a pénzt kifizetnie. Tudjuk, hogy az önkormányzatnak nincs erre 
pénze, tudni kell azt is, hogy az önkormányzat ebbe tönkre mehet. Ezt senki nem 
szeretné.   
Több pályázatot nyújtott már be az egyesület, többet meg is nyertek, de ilyen 
problémájuk még nem volt. Korábban nem kértek kézfizető kezest pályázat 
megvalósításához.  
A Faluvédő és Kulturális Egyesület a pályázatot megnyerte, de az önkormányzat 
nélkül nem jut hitelhez. Ha nem lapja meg a hitelt, akkor  a munkákat nem tudja 
elvégeztetni, a pénzt vissza kell adni.  Nagyon nagy kár lenne, ha ez a projekt, amit 
már évek óta szerettünk volna, most nem valósulhatna meg.  Most itt a lehetőség, 
amelyet ki kellene használni. A majd 20 millió forintot  nem szabad visszaadni, azt a 
Hantosi park felújítására el kell használni. A park felújításával községünk szebb lenne.  
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy vállaljon kézfizető kezességet a hitel felvételéhez. 
 
Az  idő sürget. A kivitelező készen áll arra, hogy a munkákat elkezdje. Amíg a 
hitelfelvétel nem biztosított, addig nem engedik  a  munkákat elkezdeni. Amennyiben 
az önkormányzat nem járul hozzá a kézfizető kezességhez, akkor a munkákat nem 
lehet megkezdeni, el kell halasztani, vagy az elnyert támogatásról le kell mondani. 
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Fischer József polgármester:  
 
 

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 
 
Kérdések-hozzászólások:  
 
Virág József a Faluvédő és Kulturális Egyesület képviselője, projektmenedzser:  
 
Köszönti a megjelenteket.  A park felújítására vonatkozó pályázata az 
önkormányzatnak is volt, amit kb. 3-4 éve  be is nyújtott, sajnos sikertelenül. 
Az Önkormányzat által benyújtott pályázat 30 millió forint összegű beruházást 
tartalmazott, melyben világítás kiépítése is szerepelt. A  pályázat önereje:  4,6 millió 
Ft volt. Az Önkormányzat a pályázat benyújtásával a közösség egészét szolgáló, 
felújított Parkot szeretett volna létrehozni, ami méltó központja településünknek. 
Mindenképpen szerette volna, ha a falu nyer a pályázaton, s a park felújításra kerül. A 
községünk szebbé tétele volt a cél.  
 
Ahogy említette az Önkormányzat pályázata sajnos nem nyert támogatást. Ekkor – a 
kapott tájékoztatást, tanácsot követve- a Faluvédő- és Kulturális Egyesület nyújtott be 
2009-ben pályázatot egy kisebb összegű, kevesebb műszaki tartamú pályázatot 
hasonlóan egy szebb, felújított Park kialakítására. 
Ezt  a pályázatot  az egyesület megnyerte. A  park felújítását el kellene végezni, a 
pénzt fel kellene használni. Nem szabad visszaadni az államnak. Annyi évet vártunk 
rá, sokat dolgoztunk érte, most itt van,  a lehetőséget  ki kell használni.  
A pályázat sajnos utófinanszírozó. A  munkák átadása után kell  a kibocsátott 
számlákat kifizetni az építtető részére.  
A kifizetés lejelentése után 2-6-hónapon belül  utalja át a pénzt az MVH a számlánkra. 
Abból tudjuk a munkákra felvett hitelt  visszafizetni.       
Magyarországon a LEADER  pályázatok előfinanszírozását a Takarékszövetkezetek 
kapták meg.  Ők 10 %-os kamattal,  általában hat hónapos futamidőre adnak ki  hitelt. 
Először a Dunaföldvári Takarékszövetkezettel vette fel a kapcsolatot, majd a 
Sárbogárdi Takarékszövetkezettel folytatott tárgyalásokat. Mindkét pénzintézetnél 
azonos tájékoztatást kapta, a hitelnyújtás feltételeként a támogató határozat 
engedményezésén túl önkormányzati készfizető kezességvállalást kérnek..    
Véleménye szerint annak a kockázata, hogy  az MVH-tól a pályázati pénzt nem kapjuk 
meg  szinte nulla.    
Aki  azt a munkát elvégezte  amire pályázott, amit a műszaki ellenőr végig  
figyelemmel kísért , és a végén  aláírásával tanúsította, hogy  a munka a terveknek 
megfelelően készült el  ,  még mindig kifizette az MVH.   
Az előfordult, hogy  csak hat hónapra fizették ki a pénzt, az is előfordult, hogy nem 
fizették ki azért, mert a munka nem a  terveknek megfelelően készült el.  
Magyarországon jogállam van. Ha  munkák a terveknek megfelelően készülnek  el, 
akkor a pénzt az MVH kifizeti.  
Az Adonyi LEADER Egyesület munkacsoportja kezeli a pályázatot. Elmondták, hogy 
az utóbbi időben a pénzek három hónapon belül megfordultak. A munkákat az előírt 
műszaki tartalommal kell megvalósítani.  
Kéri az önkormányzatot, hogy a kézfizető kezességet vállalja fel, s a képviselő-testület 
tagjai közül valakit delegáljon a Faluvédő és Kulturális Egyesület  munkacsoportjába. 
Van egy műszaki ellenőr, aki a munkák  tervszerinti elvégzését  felügyeli.   
 



 

8 

 

A mostani helyzet  és az elmúlt idők tapasztalatai szerint nem fordulhat elő az, hogy 
egy jól kivitelezett projektet ne finanszírozna meg az állam. Ha a munkákat időben el 
tudjuk végezni, ha az pénz időben megfordul, akkor a kamat is kevesebb lehet, 
függetlenül attól, hogy vannak egyéb díjak is  - kölcsönbírálati díj - , amelyet ki kell 
fizetni. 2011. szeptember 30-ig a vállalkozónak kell a munkát elvégezni, mert azt 
követően  napi 100.000.—Ft  késedelmi ködbért kell fizetnie a szerződés alapján.   
 
A pénzt később is le lehet hívni,  tehát nem veszik el akkor sem, ha munkák 2012. 
tavaszán készülnek el, csak akkor a vállalkozónak kell kemény ködbért fizetnie.  
 
A Faluvédő és Kulturális Egyesület az egy nonprofit szervezet, vagyona nincs, így a 
Takarékszövetkezet nem fogadja el kézfizető kezesnek. Ahogy említette a  Sárbogárdi 
Takarékszövetkezetet is megkeresték, előzetes szerződés tervezetet kértek tőle. A 
nagylóki Takarékszövetkezet van községünkhöz legközelebb, így  valószínű, hogy Ők 
bonyolítják majd le a hitelszerződéssel kapcsolatos teendőket.  
Megkeresett más pénzintézeteteket is, konkrétan elsőként az OTP-t, amely mind az 
önkormányzat, mind a Faluvédő- és Kulturális Egyesület számlavezető bankja.  
Az OTP-től azt a tájékoztatást kapta, hogy nem foglalkoznak ezzel a konstrukcióval. 
Felvette a kapcsolatot a Magyar Fejlesztési Bankkal, de Ők sem ad hitelt erre a célra. 
A takarékszövetkezetek kicsit túl biztosítják magukat, azért kérnek kézfizető- kezest. 
Az Adonyi munkacsoport vezetője Krausz Mariann  elmondta, hogy az utóbbi időben 
jók a tapasztalataik a pénzek kifizetéséről. A lényeg az, hogy a munkák a tervnek 
megfelelően készüljenek el. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megkapta az önkormányzat a Takarékszövetkezet hitel és készfizető kezesség  
szerződés-tervezetét. A Dunaföldvári Takarékszövetkezet elfogadta volna bármely 
magánszemély vagyonát is fedezetül.  Megkérdezi, hogy a Sárbogárdi 
Takarékszövetkezet is elfogadná fedezetül magánszemély vagyonát? Ha igen, akkor 
miért vetették el ennek a lehetőségét a projektmenedzserek, hiszen szinte biztosak 
abban, hogy a  mintegy 20 millió forint megtérül.  
 
Virág József a Faluvédő és Kulturális Egyesület képviselője, projektmenedzser:  
 
A Sárbogárdi Takarékszövetkezetnél is vállalhat bárki - magánszemély is - kézfizető 
kezességet, akinek ingósága, vagy ingatlan vagyona van.  Úgy gondolták, hogy  a 
parkban a megépült utakon nemcsak azok fognak járni, akik esetleg kezességet 
vállalnak, hanem a település valamennyi lakója illetve az idelátogatók is, hiszen a 
parkot bárki használhatja. A Faluvédő- és Kulturális Egyesület által megvalósított 
beruházást mindenki élvezi majd, az utakon mindenki jár majd, a parkot a lakosság 
minden tagja használja majd. 5 év működtetési kötelezettség után a Park kezelése 
visszakerül az Önkormányzathoz.   
Úgy gondolták, hogy mivel az önkormányzat tulajdona lesz 5 év múlva az elkészült 
építmény, a kezességet is az önkormányzatnak kellene vállalnia. Közös érdekről van 
szó.  
Korábban a kábel TV építése során is hasonló volt a helyzet. Akkor is az  
önkormányzat vállalt kezességet , nem magánszemély.  
 
 
 



 

9 

 

Fischer József polgármester: 
 
A pályázat, hogy eddig eljutott nagyon sok mindenen ment keresztül.  Az 
önkormányzat által évekkel ezelőtt benyújtott pályázat elutasítást nyert.  
 
Később a Faluvédő és Kulturális Egyesület  nyújtotta be a pályázatot, amit – igaz 
kevesebb összeggel- de megnyert. 2010-ben  az önkormányzati választások során  
változások történtek. Leváltották a LEADER vezérkarát is. Márok Csaba Mezőfalva 
Nagyközség polgármestere lett a LEADER  vezetője.  
Mint polgármester felvette a kapcsolatot a  LEADER vezetőjével, az országgyűlési 
képviselőkkel , s szorgalmazta azt, hogy a Faluvédő-és Kulturális Egyesület  a 
pályázatot megnyerje.  
Márok Csaba , Somogyi  Balázs Perkáta polgármestere ,   L. Simon László , és  Varga 
Gábor országgyűlési képviselő is mindent megtett azért, hogy támogassa ezt az ügyet, 
hogy  Faluvédő-és Kulturális Egyesület  megnyerje a pályázatot.   
 
Virág József nagyon sokat dolgozott ezen a pályázaton, munkáját ezúton megköszöni.  
 
Örül annak, hogy a Faluvédő és Kulturális Egyesület megnyerte a pályázatot. A park 
felújítását mindenképpen támogatja, s erre kéri a képviselő-testület tagjait is. Ezt a 
lehetőséget nem szabad kihagyni, a megnyert pénzt nem szabad visszaadni. 
Igen nehéz világot élünk. A kézfizető kezesség vállalása nem kis felelősség. Nagyobb 
garanciát szeretne kapni, szeretné az önkormányzatot bebiztosítani arra, hogy  a 
munkák a terveknek megfelelően folyjanak ,  a kezességvállalás minél kisebb 
kockázattal járjon. Semmiképpen nem szeretné, hogy az önkormányzatnak kelljen 
kifizetnie a felvett hitelt.  
Arra kéri a képviselő-testületet, hogy bízzunk meg egy profi pénzügyi szakértőt, egy 
projektmenedzsert, aki az egész beruházást segíti, felügyeli. Több LEADER-es 
pályázatot lebonyolított már, nagy tapasztalattal rendelkezik. 
Már tárgyalásokat folytatott személyével, aki elfogadható áron, a beruházás két 
százalékáért vállalja a munkák segítését. Mivel több pályázat lebonyolításában vett 
már részt , nagy tapasztalattal rendelkezik.  El lehet érni azt, hogy a pályázati pénzek a 
hat hónapnál korábban megjöjjenek, s akkor nyerünk a kamaton,  s  munkabérének 
egy része megtérülhet. 
Tudja azt, hogy Virág József már több pályázatot lebonyolított, de mindenképpen 
szeretné, ha a munkák zökkenőmentesen folynának, az önkormányzat kézfizető 
kezessége nem  kerülne veszélybe. Így látja az önkormányzatot bebiztosítva.   
 
id. Bolye Ferenc  a Faluvédő és Kulturális Egyesület elnöke:  
 
A Faluvédő és Kulturális Egyesületnek 20-éves múltja van. Több pályázatot 
megnyertek, s lebonyolítottak már. Bizalmatlanságnak és felesleges pénzkidobásnak 
érzi azt, hogy profi menedzsert  kíván a polgármester delegálni a Bizottságba. 
 
Virág József a Faluvédő és Kulturális Egyesület képviselője, projektmenedzser:  
 
Véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy profi menedzser  segítse a munkát. 
Több szem többet lát. A műszaki tartalomtól semmiképpen nem szabad eltérni. A 
műszaki szakember  bruttó 150.000.—Ft-ért dolgozik. Nem tudja, hogy a profi 
menedzser, mennyi pénzt fog kérni  munkájáért, de lehet, hogy a kamatokból  
munkabérének egy része megtérül.  
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Ezt a beruházást mindenképpen  meg kellene valósítani, hiszen  éveket vártunk rá, 
nagyon sok munka van benne, és nagyon sok pénzről van szó. Ilyen lehetősége még 
egyszer nem lesz a falunak.  
Mindenképpen elfogadja a profi menedzser  alkalmazását, nem érzi sértésnek. Az a 
kérése, hogy segítse a munkát . 
 
id. Koncz Ferenc Faluvédő- és Kulturális Egyesület alelnöke : 
 
Nagyon örül annak, hogy a Faluvédő és kulturális Egyesület megnyerte a pályázatot. 
Véleménye szerint feltétlenül ki kell használni ezt a lehetőséget. Természetesen 
mindenben van kockázat, a kezességvállalásban is. Véleménye szerint csak akkor nem 
kapjuk meg a pénzt, ha az UNIÓ bedől. Ez pedig nem valószínű egy ideig.  
Nem javasolja a profi menedzser  megbízását, mert így az ellenőrnek is ellenőre lesz.  
Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak arról kell dönteni,  hogy a kezességvállalást 
felvállalja-e. 
A falu érdeke az, hogy a beruházás megvalósuljon.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem, gondolja azt, hogy az ellenőrnek is ellenőre lesz, hanem azt gondolja, hogy a 
pénzügyi szakember, a menedzser  segíti a projekt menedzser  munkáját.  Szeretné az 
önkormányzatot ezzel bebiztosítani, szeretné, ha a munkák úgy alakulnának, ahogy 
kell, s nem lenne semmi gond a pályázati pénz lehívásával.  
Ez ideig nem kérte a Faluvédő és Kulturális egyesület a polgármester, a képviselő-
testület segítségét. Eddig is segítették volna a munkájukat.  
Megkérdezi Virág Józsefet, hogy ez az egy hónap csúszás nem jelent-e gondot a 
kivitelező számára.  Lát-e esélyt arra, hogy szeptember 30-ig elkészült a beruházás 
azzal a műszaki tartalommal, ami elő van írva ?   
A képviselő-testület tagjait megkérdezi , mi a véleményük a kezességvállalásról.    
 
Virág József a Faluvédő és Kulturális Egyesület képviselője, projektmenedzser:  
 
A kivitelezővel kötött szerződés szerint 100.000.—Ft /nap ködbért kell fizetnie a 
kivitelezőnek, amennyiben  2011. szeptember 30-ig nem fejezi be a munkát. A 
vállalkozó mindent meg fog tenni azért, hogy ne kelljen ködbért fizetnie.  A 
vállalkozónál van pénz, tehát az nem akadály.   
A vállalkozó már egy hónapja elkezdte volna a munkát, ha a hitelt el tudták volna 
intézni. Természetesen szubjektív – előre nem látható - akadályok előfordulhatnak, de 
bízunk benne, hogy a  munka zökkenőmentes lesz. Elég nagy a referenciája , s jó az 
anyagi helyzete a cégnek.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Köszöni a tájékoztatást. Szerette volna megkérdezni, hogy ki nyerte  meg a 
kivitelezésre kiírt pályázatot, de már választ kapott rá. Nem tudja, hogyan zajlott a a 
kivitelezők kiválasztása.  Tudomása szerint volt másik kivitelező jelentkező is. 
Szeretné megkérdezni, ki végzi a műszaki ellenőrzést? Javasolja, hogy a képviselő-
testület vállalja a kézfizető kezességet.  Nem javasolja viszont azt, hogy az 
önkormányzat bízzon meg egy profi menedzsert, szakértőt.  Teljes mértékig megbízik 
a Bolye Ferenc , Koncz Ferenc és Virág József munkájában.  
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Azzal egyetért, hogy a képviselő-testület részéről egy fő legyen delegálva a 
menedzserek   mellé, de azzal nem, hogy  egy külsős szakértőt is megbízzon a 
képviselő-testület a munkák  irányításával, felügyelésével.  
Nem tudom, hogy mire gondolt a polgármester ezzel a szakértő alkalmazásával , mert 
eddig erről nem volt szó, mi sem tudtunk róla, nekünk sem mondta. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Támogatja azt, hogy az önkormányzat vállalja a kézfizető kezességet. Nem ért egyet 
azzal, hogy külsős menedzser, szakértő legyen megbízva a munkák ellenőrzésével. 
Kéri a polgármestert, hogy mondja el, hogy mi lenne a feladata ennek a külsős 
menedzsernek, szakértőnek s mennyi pénzt kér a munkájáért. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Bízik a menedzserek  munkájában. Ettől független szeretné a profi szakértőt megbízni  
a munkák  segítésével.  A kisujjában van a szakma, nagy tapasztalattal rendelkezik.  
Az önkormányzati kezességvállalás nem kis felelősség. Amennyiben valamilyen oknál 
fogva  nem kapjuk meg a pályázati pénzt a Faluvédő és Kulturális Egyesület, az 
önkormányzat csődbe mehet, bedőlhet. Számára biztonságot jelentene az, hogy profi 
szakértő segíti  a munkát. Munkabére   a beruházás   kb. 2 % lenne. Állandóan segíti, 
felügyeli a kivitelezők munkáját, segít a pénzek lehívásában.   
A  projekt   menedzserek   részéről bizalmatlanságot érez, hiszen az önkormányzathoz 
benyújtott kérelem átvételéről igazolást kértek.   
 
 
Virág József a Faluvédő és Kulturális Egyesület képviselője, projektmenedzser:  
 
A műszaki ellenőr  Csomor Sándor, aki  a polgármesteri hivatal akadálymentesítési  
munkáinak volt az ellenőre.  Már korábbról ismerte őt, s munkájával meg volt 
elégedve.  
A kiírt  munkákra négy pályázat érkezett.  Valamennyi pályázók korábbi munkájáról 
referenciákat  kértek.  A beruházás kivitelezéséért a legkevesebb összeget  a sárosdi 
vállalkozó Németh Roland kérte. Korábbi munkáiról jó vélemények voltak, bár 
nagyobb összeget a vállalkozónak nem kellett a munkákba fektetnie a saját tőkéjéből.   
Németh Roland nyerte a pályázatot, de  visszamondta a munkát azért, mert az egész 
összeget saját tőkéjéből nem tudta volna előre – az utófinanszírozásból fakadóan- 
megfinanszírozni.  
Miután Németh Roland nem vállalta a munkát, az V.DBK Fővállalkozói KFT  ( 
Sárbogárd,  Árpád u. 108.  – Teljes jogú képviselője: Ferencz Kornél )  pályázót bízták 
meg a munkák elvégzésével, Őt hirdették ki győztesnek.  Rövid idő múlva  újra 
jelentkezett Németh Roland, hogy mégis elvállalná  a munkát. 
 
A három tagú bizottság ekkor már úgy döntött a referenciák alapján, hogy  V.DBK 
Fővállalkozói KFT- t  bízza meg,  hiszen Németh Roland  először visszalépett , 
kérdésessé tette azt, hogy ezt a munkát ő be tudja fejezni saját erőből.  
 
A V.DBK Fővállalkozói KFT   referenciái mind a térkőre, a felújításra jobban 
előkészítettek voltak, a munkák jobban voltak dokumentálva, a munka mennyisége 
jóval nagyobb volt, s a cég  anyagi helyzete biztos.   
A jobb  referenciák alapján a  V.DBK Fővállalkozói KFT   kapta a megbízást.  
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id. Bolye Ferenc  a Faluvédő és Kulturális Egyesület elnöke:  
 
Németh Roland a  bírósággal fenyegetőzött azért, mert nem Ő kapta a megbízást. 
Először Ő azt mondta, hogy nem tud 20 millió Ft-ot a munkákba beinvesztálni.  
Sajnálja, hogy Hangyál Csaba  nem lett tájékoztatva a  szerződésről, pedig Ő  átadta a 
jegyzőnő részére.  
  
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Valóban átvette a szerződést Bolye Ferenctől, azzal, hogy a polgármester úr részére 
adja át. Ennek a kérésnek még aznap eleget tett, a szerződés egy másolati példányát 
átadta a polgármester részére.  A képviselő-testület tagjai részére ez a szerződés is  
kiküldésre került, így Hangyál Csaba települési képviselő úr is megkapta.  
 
A képviselő-testület tagjai áttanulmányozás végett megkapták a Sárbogárd és Vidéke 
Takarékszövetkezet hitelszerződésre- benne a készfizető kezességre- vonatkozó 
szerződés tervezetét is, a Faluvédő és Kulturális Egyesület kérelmével és annak 
mellékleteivel egyetemben.  
 
Felvette a kapcsolatot Horváthné Szőllősi Zsuzsanna a Sárbogárdi Takarékszövetkezet 
vezetőjével, aki telefonon arról tájékoztatta, hogy sem az Önkormányzatnak, sem a 
Faluvédő és Kulturális Egyesületnek nem kell számlavezető pénzintézetet váltani. A 
Faluvédő- és Kulturális Egyesületnek viszont egy számlát kell nyitnia a 
Takarékszövetkezetnél a hitelfolyósítás további feltételeként.  
A szerződésben az Önkormányzatnál szerepeltetett számlaszám helytelen, tévedésből 
került beírásra, az Önkormányzatnak- amennyiben a készfizető kezesség nyújtása 
mellett dönt- akkor a költségvetési számlájára vonatkozóan kell inkasszó jogot 
biztosítani. Az inkasszójog egyoldalúan, az Önkormányzat részéről nem 
visszamondható. A hitel szerződés tervezetéből kitűnik, hogy készfizető kezes  a  
szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal majd  a Takarékszövetkezettel 
szemben a Faluvédő és Kulturális Egyesületnek, mint adósnak a 
Takarékszövetkezettel szemben fennálló tartozása és annak mindenkori járulékai 
megfizetéséért. Ez azt jelenti, hogy  kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 
Adós- a Faluvédő- és Kulturális Egyesület- a hitelszerződésen alapuló fizetési 
kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az esedékesség napját követően a 
Takarékszövetkezet első felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, akkor az 
Adós – Faluvédő  és Kulturális Egyesület szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került 
tartozását megfizeti a Takarékszövetkezet javára.  
 Összefoglalva : tehát a  kézfizető kezesség azt jelenti, hogy a bank kötelezettség nem 
teljesítése esetén elsősorban a kézfizető kezestől hajtja be a  követelését, majd a kezes 
az adóson polgári peres eljárás keretein belül követelheti az általa kifizetett tartozás 
megfizetését. A hitel szerződés tervezetben kipontozva szerepelt a THM ( azaz a teljes 
hiteldíj mutató) mértéke. A mai nap telefonon a Takarékszövetkezet úgy tájékoztatta, 
hogy a THM mértéke: 13,33 %. A hitel költsége a közjegyzői díjjal, hitelfolyósítási és 
hitelbírálati díjjal valamint kamatokkal 1.313. 667 Ft. 
A polgármester úr által felvetett projektmenedzser Önkormányzat általi megbízásával 
kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat ezen pályázat kapcsán 
projektmenedzsert közvetlenül, kétoldalú szerződéssel megbízni nem tud, hiszen a 
beruházás nem az Önkormányzaté és készfizető kezesség nyújtását követően sem válik 
önkormányzati beruházássá. Tekintettel arra, hogy nem önkormányzati beruházásról 
van szó, így a  pályázat utógondozását sem az önkormányzatnak kell elvégeznie. 
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Szerencsés lett volna, ha mindezen elképzelésről korábban értesül  
Egyébiránt egy külső szakértő, projektmenedzser megbízásának elég komoly 
költségvonzata van. A Képviselő-testület egy szerződés elfogadása, költségvetést 
érintő kötelezettségvállalás előtt pontos információkkal rendelkezzen arról, hogy kivel,  
milyen feladat elvégzésre, milyen feltételekkel, garanciák nyújtásával, mennyiért 
kíván szerződni. Mindez  a szerződés tervezetből kiderül.  
Egyébként a hatályos költségvetésbe ilyen- külső szakértő, menedzser stb.- megbízási 
díja nem szerepel. 
Amennyiben egy háromoldalú ( Faluvédő-és Kulturális Egyesület, mint projektgazda, 
kedvezményezett, a projektmenedzser és az Önkormányzat, mint fizető fél)  szerződés 
keretében a  kb. 400 ezer Ft-os  megbízási díjat az önkormányzat kívánja kifizetni, s 
esetleg a menedzsert  az önkormányzat kívánja  delegálni, mint külső szakértőt  a 
bizottságba készfizető kezesség vállalása biztosítékaként, akkor  szerződés aláírása 
előtt   a  képviselő-testületnek ezt a szerződés tervezetet meg kell tárgyalni és jóvá kell 
hagynia.  
 
Ha ilyen sok pénzt a képviselő-testület kifizet,  egy külsős szakértőnek, akkor  tudnia 
kell azt, hogy a szakértő ezért a pénzért mit vállal, milyen feltételekkel, s  milyen 
garanciákat nyújt arra, hogy  a munka  úgy lesz elvégezve,   hogy a 20 millió Ft 
megtérülése biztosított legyen.      
 
Úgy gondolja, hogy nagyon kicsi az esély arra, hogy   a 20 millió forintos  beruházásra 
nem  kapja meg a Faluvédő és Kulturális Egyesület az MVH-tól a támogatást.  Ez csak 
abban az esetben fordulhat elő, hogyha a munkákat nem  a tervnek megfelelően végzik 
el.  Erre kicsi az esély, hiszen a háromtagú bizottság az önkormányzat képviselőjével 
kiegészülve, a külső műszaki ellenőrrel ezt kontrollálni tudja.  Mindenki arra 
törekszik, hogy a  munkák  a terveknek megfelelően  készüljenek el. Párt- vagy egyéb 
egyéni szimpátiától függetlenül, az egész falu érdekét szolgálja majd  ez a beruházás. 
A lakosságnak lesz szép ez a park, ha elkészül. Véleménye szerint  van annyi szellemi 
kapacitás, tudás és tapasztalat a három fő bizottsági tagban, a projekt menedzserben , a 
képviselő-testületben , hogy  el  tudják a projekttel kapcsolatos  munkákat plusz 
kiadások nélkül is  végezni.  
 
 
Az önkormányzat érdekeit véleménye szerint leginkább az önkormányzat képviselők ( 
polgármester, képviselők) tudják- nekik kötelességük is- képviselni. Ezért 
célszerűbbnek tartaná egy  önkormányzati képviselő delegálását a bizottságba.  
Lehetőség van futamidő hosszabbítás kérésére is, (30.000 Ft/futamidő hosszabbítási 
alkalom díj ellenében a lejárat előtt) ha a hat hónap alatt nem sikerül a pénzt lehívni az 
MVH-tól.  
 
A kézfizető kezesség vállalása valóban nagy kockázattal jár. A képviselő-testületnek 
azt kell mérlegelnie, hogy miért vállalja ezt a kockázatot. Közösségi érdekeket 
szolgál-e ezzel, jó-e a beruházási cél, a várható „haszon” a kockázatvállalással 
egyenes arányban áll-e stb. ?  
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Megkereste Németh Roland vállalkozó, s elmondta, hogy Őt először nem kérdezték 
meg arról, hogy tudja-e finanszírozni a 20 millió forintos munkát.  Ő  elvállalta volna 
a munkák finanszírozását. Sérelmesnek tartotta a bizottság döntését , hiszen Ő 500 
ezer forinttal kevesebbért vállalta volna a munkát, mint a nyertesnek hirdetett Kft. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Németh  Roland sárosdi vállalkozó   érdeklődött a pályázati munkákról. Szerette volna 
megnyerni a pályázatot, s több hantosi lakosnak is adott volna munkát , s a jövőben is 
szeretne  Hantos községben dolgozni.  A munka elvesztése miatt nem fog perre menni.  
Valószínű, hogy félreértés történt Bolye Ferenccel  a beszélgetések során.   
 
id. Bolye Ferenc  Faluvédő- és Kulturális Egyesület elnöke : 
 
Elmondta Németh Rolandnak, hogy ez a projekt utófinanszírozott.  
 
Virág József a Faluvédő és Kulturális Egyesület képviselője, projektmenedzser:  
 
Az a kérése, a külsős projekt menedzser a pályázat utóéletével is foglalkozzon. 
Javasolja, hogy a vele kötött szerződésben ez szerepeljen. Egy profi menedzsernek  ez 
nem okoz gondot, viszont a bizottság munkáját ezzel segítené.  Egy pályázat 
lebonyolításával utólag , évek múlva is sok munka van. 
A pénz lehívását  is segítse, mert akkor a kamatokon pénz megtakarítás lehet.  Ki lesz 
a profi menedzser?  
 
Fischer József polgármester:  
 
Az  önkormányzat részéről, mint polgármester vállalja a pályázat utóéletének 
lebonyolítását. Külsős profi menedzsernek Rácz Krisztinára gondolt Márok Csaba 
polgármester ajánlására..  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Mindenképpen támogatja a kézfizető kezesség vállalását.  Biztosítéknak javasolja a 
szakértő menedzser  megbízását. Az képviselő-testület tagjai nem szakemberek ezen a 
területen.   
 
Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Teljes mértékben támogatja  a kézfizető kezesség vállalását, viszont úgy gondolja, 
hogy nyugodtabb lenne, ha egy külsős szakértő meg lenne bízva a munkák segítésével.  
Nem érzi azt, hogy ez bizalmatlanságot jelentene a bizottságnak. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Támogatja azt, hogy az önkormányzatot valaki képviselje a bizottságba, de azt nem , 
hogy külsős szakértő is meg legyen bízva a munkák segítésével.  
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Virág József a Faluvédő és Kulturális Egyesület képviselője, projektmenedzser:  
   
Lehet, hogy egy külsős szakember sokban tudja segíteni a bizottság munkáját. Lehet , 
hogy ismeri  a pénz lehívásának gyorsabb  módját.  
  
Fischer József polgármester:  
 
A kézfizető kezesség vállalását javasolja, de mindenképpen szeretné bebiztosítani az  
önkormányzatot . Nem szeretné, ha emiatt az önkormányzat csődbe menne, ezért 
javasolja a profi szakértő megbízását, aki az Ő Bizottságban betöltött munkáját segíti 
szakértőként..  Szerződéstervezetet még nem készített  a szakértővel, hiszen eddig nem 
tudta azt, hogy az önkormányzat vállalja-e a kézfizető kezességet.  
Szeretné, ha ez a beruházás megvalósulna. Sok munkája fekszik benne Virág 
Józsefnek. Ezt mindig is elismerte.  
A szakértő megbízása pénzbe kerül igaz,de lehet, hogy az a pénz megtérül, persze az 
is lehet, hogy nem . Úgy érzi, hogy nem pénz kidobásról van itt szó.  A szakértőben 
egy biztosítékot lát a munkák elvégzésére.  
Szeretné, ha az önkormányzat a képviselők közül Őt  is, mint polgármestert delegálná 
a  bizottságba.  A legjobb tudása szerint igyekszik a bizottság munkáját segíteni.  
Mindenkinek az a célja, hogy  a park felújítása megvalósuljon, községünk szebb 
legyen. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester:  
 
Virág József volt a pályázat elindítója.  Ha úgy gondolja, hogy tud egy külsős 
szakemberrel együtt dolgozni, akkor bízza meg a képviselő-testület a szakembert a 
munkák segítésével.  
 
id. Bolye Ferenc  a Faluvédő és Kulturális Egyesület elnöke:  
 
Nem ért egyet a szakértő delegálásával.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Ahogy már korábban elmondta , a szerződések kötéséhez  képviselő-testületi döntés 
szükséges, a költségvetéssel kapcsolatos döntés (átcsoportosítás, rendelet módosítás) 
szintén a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.  A képviselő-
testület a mai ülésen nem tud arról döntést hozni, hogy megbízza-e konkrétan ezt a 
külső szakértőt, aki az Önkormányzat részéről delegálandó tagot segíti a projekt 
lebonyolításával megbízott bizottságban végzendő feladata ellátásában. Ezen döntés 
meghozatalához ismernie kellene a képviselő-testületnek, hogy kivel, pontosan milyen 
feladat ellátásra, milyen feltételek mellett mennyiért kötne szerződést. Mindezen 
információk hiányában döntést arról tudnak hozni, hogy a képviselő-testületi 
felhatalmazás alapján a polgármester keressen-e külső pénzügyi szakértőt, aki  segíti  a 
Faluvédő és Kulturális Egyesület által a projekt lebonyolításával megbízott 3 tagú 
bizottságba delegálandó önkormányzati képviselő munkáját. Mivel mindez a 
lehetőség, javaslat ezen az ülésen merült fel és a szerződés pontos feltételeiről ( sem a 
szakértő személye, sem a feladata, sem a pontos díjazása stb.) nincs információ, így 
ezzel kapcsolatban  most nem tudnak a képviselők dönteni.  
  . 
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Továbbra is az a véleménye, hogy van annyi kapacitás a három fő bizottsági tagban, 
projekt menedzserben , a képviselő-testületben , hogy  el  tudja a projekttel 
kapcsolatos  munkákat plusz kiadások nélkül is  végezni. Ismételten elmondja, hogy 
nem önkormányzati beruházásról van szó, így a  pályázat utógondozását sem az 
önkormányzatnak kell elvégeznie. 
 
Természetesen a képviselő-testület  -a költségvetését érintő döntést is meghozva-,   a 
következő ülésen, – a megismert szerződés tervezet birtokában – ha indokoltnak látja, 
megbízhat egy külsős szakembert aki  segíti  a Faluvédő és Kulturális Egyesület által a 
projekt lebonyolításával megbízott 3 tagú bizottságba delegálandó önkormányzati 
képviselő munkáját. 
 
A képviselő-testület a mai ülésen viszont tud döntést hozni arról, hogy  vállalja-e  
készfizető kezességet a Faluvédő- és Kulturális Egyesület számára – „a Hantosi Park, 
mint Faluközpont” projekt megvalósítása érdekében felveendő hitelhez a megismert , 
a készfizető kezesség vállalásához kötődő feltételeket, kötelezettségeket tartalmazó 
hitelszerződés tervezet ismeretében, vagy sem,  illetve hogy  a képviselő-testület tagjai 
közül delegál-e és kit a projekt lebonyolításával megbízott háromtagú bizottságba a 
készfizető kezesség biztosítékaként. 
 
Id. Koncz Ferenc Faluvédő- és Kulturális Egyesület alelnöke: 
 
Nem tartja szükségesnek külsős szakértő  megbízását.   A pályázat utógondozásával is 
sok munka lesz.  
 
 

A napirenddel kapcsolatban egyéb   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat  a  Hantosi Park,mint 
faluközpont”  utófinanszírozott projekt végrehajtása érdekében  felveendő hitelhez az 
önkormányzat a készfizető kezességet vállalja el.  
 
Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat részéről  azért, hogy a projekt  
megvalósulása a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő legyen , illetve biztosítékul 
a kézfizető kezesség vállalása  miatt delegálja Őt, mint polgármestert  a projekt 
kivitelezésére létrehozott bizottságba.  
 
Ismerteti a határozati javaslatot. ( Írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az  névolvasásra igennel, vagy nemmel 
szavazzon. 
 
Fischer József: igen, Fischerné Koncz Katalin : igen. Hangyál Csaba: igen, Suhaj 
Józsefné: igen, Zab Zsuzsanna: igen.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2011. (VIII.30. )  számú 

határozata 
 

a  Hantosi Park,mint faluközpont”  utófinanszírozott projekt végrehajtása 
érdekében  felveendő hitelhez az önkormányzat a készfizető kezessége 

vállalásáról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület ( 
2434 Hantos, Köztársaság tér 5.)  a Hantosi Park,mint faluközpont”  
utófinanszírozott projektje végrehajtása érdekében  felveendő hiteléhez az 
önkormányzat a készfizető kezességére vonatkozó kérelmét és az ügyben az 
alábbi döntést hozta: 
 
Hantos  Községi  Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Sárbogárd és 
Vidéke Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott hitelszerződés 
tervezetben ( jegyzőkönyvhöz csatolva)  foglalt készfizető kezesre vonatkozó 
kötelezettségek vállalása mellett  készfizető kezességet vállal a Hantosi Faluvédő 
és Kulturális Egyesület  (székhelye: 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) által a 
Sárbogárd és Vidéke  Takarékszövetkezettől történő hitel felvételéhez. 
 
A hitelfelvétel célja: A 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi                  
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó 
támogatás pályázati felhívásának keretében elnyert,  Hantosi Faluvédő- és 
Kulturális Egyesület ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) a Hantosi Park,mint 
faluközpont”  utófinanszírozott projekt támogatás megelőlegezése. 
(Támogatási határozat: 208/1913/2/12/20109) 
A hitel típusa: Pályázat előfinanszírozó hitel (éven belüli)       
Összege: 19.675.098– Ft azaz tizenkilencmillió-hatszázhetvenötezer-
kilencvennyolc forint. 
Futamideje: Szerződéskötéstől számított 6 hónap 
Kötelezettségvállalás típusa: készfizető kezesség vállalása 
             
A képviselő-testület vállalja a hitel járulékos  költségeinek megfizetését és a  
beruházási költségek kiegyenlítését, amennyiben nem a teljes, pályázati 
határozatban szereplő összeg  kerülne megítélésre és kiutalásra a 
végelszámoláskor. 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Nyrt Sárbogárdi Fiókjánál 
vezetett 117360051-15364366-00000000 számú  költségvetési számlájára a 
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet a Faluvédő-és Kulturális Egyesület 19. 
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675.098 Ft azaz tizenkilencmillió- hatszázhetvenötezer- kilencvennyolc forint tőke 
és járulékai erejére inkasszójog bejegyzéséhez.   
A készfizető kezesség vállalás biztosítékaként, az önkormányzat érdekeinek 
védelme érdekében Fischer József polgármestert delegálja a Hantosi Faluvédő- és 
Kulturális Egyesület által, a projekt lebonyolításával megbízott háromtagú 
bizottságba. 
 
Felhatalmazza és utasítja a polgármestert a kezességvállalással kapcsolatos 
hitelszerződés és felhatalmazó levél aláírására. 
   
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Fischer József polgármester 
 

 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja, hogy a   képviselő-testület  Faluvédő és Kulturális Egyesület pályázatának 
lebonyolításához  nyújtandó készfizető kezesség vállalásához kötődően delegált tag, az 
Ő munkájának szakmai segítségére pénzügyi szakértőt  biztosítson és hatalmazza fel 
arra, hogy a feladat elvégzésére kérjen ajánlatokat illetve a pénzügyi szakértői 
tanácsadóval kötendő szerződés tervezetet   készítse elő.  
 
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért , az kézfelemeléssel szavazzon.  
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a javaslattal  kapcsolatban : 
három    igen szavazattal ,  
kettő ellenszavazattal  
az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2011. (VIII.30. )  számú 
határozata 

 
 Faluvédő és Kulturális Egyesület „Hantosi Park, mint 

faluközpont” leader pályázatának lebonyolításához  nyújtandó 
készfizető kezesség vállalással kapcsolatban,  a projekt 

lebonyolítását végző Bizottságba delegált tag munkája szakmai 
segítésére pénzügyi szakértő megbízás, szerződéskötés 

előkészítéséről 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Faluvédő és Kulturális Egyesület 
„Hantosi Park, mint faluközpont” leader pályázatának 
lebonyolításához  nyújtandó készfizető kezesség vállalással 
kapcsolatban,  a projekt lebonyolítását végző Bizottságba delegált 
tag munkája szakmai segítésére pénzügyi szakértő megbízás, 
szerződéskötés előkészítéséről” című előterjesztést és az ügyben az 
alábbi döntést hozta: 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
„Faluvédő és Kulturális Egyesület „Hantosi Park, mint 
faluközpont” leader pályázatának lebonyolításához  nyújtandó 
készfizető kezesség vállalással kapcsolatban,  a projekt 
lebonyolítását végző Bizottságba delegált tag munkája szakmai 
segítésére pénzügyi szakértővel kötendő szerződéskötéséhez 
szükséges tárgyalásokat lefolytassa, a beérkezett ajánlatokat 
valamint a pénzügyi szakértői szerződés tervezeteket a következő –
rendes-képviselő-testületi ülésre készítse elő. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2011. szeptember 30. 
 
 

Id. Bolye Ferenc, id. Koncz Ferenc és Virág József megköszönték az önkormányzat 
döntését és elhagyták a helyiséget. 

 
 

3.napirend 
 
 

Közép Duna Vidéke  Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  részére  az 
önkormányzat résztulajdonában lévő adonyi 195/2 hrsz-ú ingatlanra földhasználati jog 

biztosítása 
 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot     
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
Tulajdonosai vagyunk az Adonyban lévő Hulladék lerakónak.  Ott egy pályázat 
folytán lesz egy beruházás. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás számára kezelő központ megépítése és üzemeltetése céljából  
az adonyi 195/2 hrsz-ú ingatlanon  földhasználati jog létesítéséhez  kérik az 
önkormányzat hozzájárulását, 

 
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  Közép Duna Vidéke  Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
részére  az önkormányzat résztulajdonában lévő adonyi 195/2 hrsz-ú ingatlanra 
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földhasználati jog biztosításáról szóló  előterjesztést és a határozati javaslatot   
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2011. (VIII.30.)számú 

határozata 
 
 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás számára kezelő 
központ megépítése és üzemeltetése céljából  az adonyi 195/2 hrsz-ú ingatlanon  

földhasználati jog létesítéséhez hozzájárulásról 
 
Hantos község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az adonyi 195/2 hrsz-ú 
földterület résztulajdonosa, Kezelő központ megépítése és üzemeltetése céljából 
földhasználati jogot létesít a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás számára a határozat mellékletét képező 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően.  
 
A határozat mellékletét képező megállapodást elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

 
 

4./ napirend 
 

A temetők rendjéről és a temetkezésről szóló 5/2001.(IV.02.) és 11/2009. (IX.30.) 
önkormányzati rendeletekkel módosított 8/1997.(VII.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
  

Előadó: Fischer  József polgármester 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a rendelet-tervezetet      
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
Szükségessé vált a  temetők rendjéről  és temetkezésről szóló rendeletünk módosítása. A 
lakosság részéről igényként merült fel egy  urnafal építése. Sajnos többen vannak a faluban, 
akik egyedül élnek, hozzátartozójuk nincs.  Már nem tudják a sírokat, s a sírok környékét 
gondozni. A koporsós temetés is nagyon sokba kerül, nagyon drágák a síremlékek is.  
Felmerült a lehetősége annak, hogy az urnafalat megépíttetjük. Az urnafal elkészült, egyenlőre 
hat urnának van hely, de  szükség szerint  később az urnafal bővíthető.  Összesen 36 db 
urnának lesz hely.  Az első menetben elkészült hat db urna helye: 100 ezer Ft-ba került. Az 
urnahelyek díjának meghatározása  szerepel a rendeletben.   



 

21 

 

 
 
A környező településeken is van hasonló urna hely. Megérdeklődte a  környező települések 
árait. Úgy gondolja, hogy Hantos községben a javasolt árak lényegesen olcsóbban. Nem 
nyerészkedni akar az önkormányzat az urnahelyeken, hiszen egy haláleset nagyon sokba kerül 
a hozzátartozóknak. Az urnahely hely- és költségkímélő is.  
Úgy gondolja, hogy a jövőben lesz rá igény.  A rendelet-tervezet tartalmazza a sírhelyek árát 
és az urnahelyek javasolt árát is.  
 
Az urnahelyek kialakítása miatt a temetők rendjéről és a temetkezésről szóló alaprendelet 
módosításra került.  Az urnahelyek árának meghatározása során   többféle  lehetőséget biztosít 
az önkormányzat. Az urna sírhelyet meg lehet váltani 25-évre, illetve határozatlan időre. Ha 
25-év után, amennyiben nem jelentkezik hozzátartozó,  s nem váltja meg újra a sírhelyet, 
akkor  temetkezésről szóló törvény értelmében  a kegyeleti előírások tiszteletben tartásával  
vagy rátemetést engedélyezhetünk, vagy felszabadul egy urna hely . Választhatja azt is a 
hozzátartozó, hogy kicsit drágább urnahelyet fizet, s örök életre megváltja az urnahelyet.  
 
Kéri, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásukat.  
 
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés,   hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban kiküldött rendelet-
tervezetet  fogadja el.  
Kéri, hogy aki a   temetők rendjéről és a temetkezésről szóló 5/2001.(IV.02.) és 11/2009. 
(IX.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 8/1997.(VII.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló  előterjesztést és a rendelet-tervezetet    elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Szavazás a rendeletről: 
Minősített többséggel: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet megalkotta:  

 
 
 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2011. ( VIII.31.  )  számú 

rendelete  
 

A temetők rendjéről és a temetkezésről szóló 5/2001.(IV.02.) és 
11/2009. (IX.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

8/1997.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
A temetők rendjéről és a temetkezésről szóló 5/2001.(IV.02.) és 
11/2009. (IX.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 
8/1997.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
rendelet-tervezetét elfogadja és rendeletté emeli.  

 
( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
5. napirend 

 
 

Beszámoló a 2011. évi Jurta Napokról, költségeiről és bevételeiről 
 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot     
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
Túl vagyunk a Jurta napok , valamint a Lovas napok  rendezvényein.  Úgy gondolja, hogy 
mindegyik rendezvény jól sikerült.  
A díjugrató verseny  egy váratlan esemény volt, amire jó előre nem tudtunk felkészülni. Káloz 
község az idei évben  nem tudta felvállalni a verseny megszervezését, ezért kapta meg Hantos 
község ezt a lehetőséget. Kovácsné  Vali  vállalta  a verseny megszervezésében a főbb 
szerepet.  
Megköszöni valamennyi jelenlévő segítségét.  Megköszöni az felajánlott támogatásokat is.  
 
Kéri a képviselő-testület egyes tagjait, hogy a jövőben nyújtsanak több segítséget a 
rendezvények lebonyolításában.  A falu érdekében össze kell fogni, együtt kell dolgozni, mert 
úgy tudunk  jobb eredményeket elérni.  
Bízik benne, hogy még nagyon sok rendezvény megszervezésére és lebonyolítására kerül sor a 
jövőben.  
 
Úgy gondolja, hogy mind a Jurta napok, mind a Díjugrató verseny anyagi része is jól 
működött. Jelentős támogatások, felajánlások voltak. A  támogatásokból el fog készülni a 
kultúrház ajtaja.  Úgy gondolja, hogy ügyesen gazdálkodtak mind a Jurta napon, mind a 
díjugrató versenyen.  
Egy jól cél érdekében az emberek megmozdulnak, s nagyon lelkesek tudnak lenni.  
Úgy érzi, hogy az előző évhez képest is jól gazdálkodtak a rendezvényeken. Nagyon jó 
tapasztalatok is vannak, van sok pozitívum, s sajnos akad negatívum is. A tapasztalatokat a 
jövőben igyekeznek felhasználni, a tanulságokat pedig levonni.  
  

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 
 
 
Kérdések-hozzászólások:  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Örül neki, hogy a rendezvények jól sikerültek. Meglepően jól gazdálkodtak a Díjugrató 
verseny lebonyolítása során is. Ebben nagy része van Kovács Elemérnének, amit ezúton 
megköszön. 
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Kovács Elemérné: 
 
Megköszöni azt a lehetőséget, hogy Hantos községben meg lehetett szervezni a Díjugrató 
versenyt. Nagy élmény volt a versenyzőknek, a szervezőknek, de a lakosságnak is.  
Ennek a rendezvénynek szinte országos visszhangja volt.  Hantos község a rendezvények 
során kitűnően vizsgázott a szervezésben, az összefogásban, a vendéglátásban . Mindenki 
munkáját megköszöni., 
Bízik benne, hogy a jövőben is lehet községünkben díjugrató versenyeket szervezni.   
 
 

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  2011. évi Jurta Napokról, költségeiről és bevételeiről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot   elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 
 
 
 

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

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2011. 
(VIII.30.)számú határozata 

 
a 2011. évi Jurta Napokról, költségeiről és bevételeiről 

 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete : 
 
 a 2011.évi Jurta  Napokról szóló tájékoztatót  jóváhagyólag 
tudomásul vette.  
 
 
 

6. napirend  
 

Bejelentések.  
 
 

l./ Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodás  2010. január 1-től érvényes 
szakfeladatainak  rendjének felülvizsgálata 
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Gálné Papp Erika körjegző: 
 
A  Díjugrató verseny megrendezése,  megszervezése, lebonyolítása kapcsán szükségessé vált 
az  Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodás  2010. január 1-től érvényes 
szakfeladatainak  rendjének felülvizsgálata. A versenysport tevékenység támogatása  
szakfeladatot, melynek TEAOR száma: 931201 szükséges felvenni az Önkormányzat 
szakfeladat rendjébe.  
 
Ismerteti a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
Fischer József polgármester:  
 
A szakfeladat rend módosítását javasolja. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2011. (VIII.30.)számú 

határozata 
 

 
Hantos Község Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodása 2010. 

január 1-től érvényes  szakfeladatainak kiegészítéséről 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Hantos Község 
Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodása 2010. január 1-től 
érvényes  szakfeladatainak kiegészítéséről szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi 
határozatot hozta: 
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete Hantos Község 
Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó gazdálkodása 2010. január 1-től 
érvényes szakfeladatairól szóló 43/20009.(VI.25.) számú határozatával valamint a 
28/2010. (III.31.)számú határozatával  jóváhagyott   
I .Hantos Község Önkormányzata alaptevékenységi szakfeladat számai pont az 
alábbi szakfeladatokkal egészíti ki: 
 

 Megnevezése Száma 

1.  
Versenysport tevékenység 
támogatása 

931201 

 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 
gazdálkodása 2010. január 1-től érvényes  szakfeladatainak módosításának 
törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetését a Magyar Államkincstárnál 8 napon 
belül kezdeményezze. 
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Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2010. január 1-től érvényes 
szakfeladatainak egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon . 
 
Határidő: 2011. szeptember 30 
Felelős:  Fischer  József  polgármester 
 
2./ Iskolában interaktív táblák , számítógépek kihelyezése, az iskola szertárának 
világítás korszerűsítése, az iskola 2010/2011.évi tanórakeretének megemeléséről 
szóló tájékoztató elfogadása.  
 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy  a hantosi általános  iskolában  4 db 
interaktív tábla lett kihelyezve, valamint az iskola négy lep topot és négy db álló 
számítógépet kapott az anyaiskolától.  Ezzel olyan szintű oktatásnak kaptunk 
lehetőséget, ami  sok városi iskolának  sincs meg.  Ezt az anyaiskola iskola pályázati 
úton nyerte.  Reméli, hogy ezeknek a tárgyaknak mind a gyermekek, mind a 
pedagógusok nagy hasznát veszik, és örömmel használják.  
Az iskola  kialakított egy osztálytermet, melyben  a  világítást meg szeretnék oldani , 
melyhez pénzre van szükség. 
 
Az anyaintézmény jelezte, hogy az óraszámban változás lesz, a heti órakeret 
emelkedik, mely maga után vonja a bér kiadásokat is.  
 
Ismerteti az erre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot, mely a 
jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.   
 
Két határozat meghozatalára van szükség. Az egyik  az iskolai szertár világítás 
korszerűsítéséhez szükséges összeg biztosításáról szól, hiszen amennyiben a 
képviselő-testület támogatni kívánja  a világítás korszerűsítését,  akkor ahhoz anyagi 
forrást  kell  biztosítani   a 2011. évi  költségvetéséből. . 
 
A másik határozatot pedig  az anyaintézmény  vezetőjének  kérelmével kapcsolatban 
szükséges hozni , melyben  a bizonyos létszámhoz a heti órakeret biztosítását kéri  a 
képviselő-testülettől.  
Az intézményvezetők mindig is igyekeztek takarékoskodni.  Az esélyegyenlőség  a mi 
gyermekeinket is megilleti ugyanúgy, mint más  gyermekeket, ennek érdekében   az 
órakeretet  indokolt biztosítani.  
Ezzel járó kiadás érinti az önkormányzat költségvetését is.  
 
Hozzászólások: 
 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester:  
 
Elmondja, hogy a hantosi Iskola a nyáron szépen ki lett festve, nagyon szépek az 
interaktív táblák, a világítás korszerűsítve lett, villanyvezeték kijavításra került, 
internet hozzáférés van a gyermekek számára. Nagy segítséget jelent az internet 
hozzáférés azoknak a gyermekeknek, akinek otthon nincs lehetősége az internet 
használatára.  
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Megköszöni az önkormányzatnak az,t  hogy az iskola szebbé tétele érdekében sokat 
tett  
Kéri a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket, hogy nézzék meg belülről is az iskolát, 
hiszen sokat változott az utóbbi időben.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja  a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztett határozati javaslatokat 
fogadják el.  
 
Kéri, hogy  aki az önkormányzat tulajdonában lévő szertárvilágítás korszerűsítésére 
vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2011. (VIII.30.)számú 

határozata 
 
 

Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő  iskola szertára világítás 
korszerűsítéséhez szükséges  költségekről 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő  iskola szertára 
világítás korszerűsítéséhez szükséges  költségekről ” című előterjesztést és az 
ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő iskola 
szertára világítása korszerűsítését határozza el. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat  tulajdonában lévő iskola szertára 
világítása korszerűsítése megvalósításához szükséges 50.000 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. szeptember 15. 
 
Felelős:   Fischer József  
                 polgármester 
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Fischer József polgármester:  
 
Javasolja, hogy a  Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hantosi Tagiskolája 
2011/2012 tanév tanórakeretéről szóló  írásos tájékoztatóját  a képviselő-testület vegye 
tudomásul.   
 
Aki a javaslattal egyetért , az kézfelemeléssel szavazzon.  

 
 
 

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

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2011. 
(VIII.30.)számú határozata 

 
 

a  Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat  és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

Hantosi Tagiskolája 2011/2012 tanév  tanórakeretéről szóló 
tájékoztatója  tudomásulvételéről 

 
 
 
Hantos Község Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános 
Iskola Szakiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és  
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hantosi Tagiskolája 
2011/2012 tanév tanórakeretéről szóló tájékoztatóját  
(jegyzőkönyvhöz csatolva)  jóváhagyólag tudomásul  vette.  
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
3./ Ács Sándorné - a Jobbik Magyarország Mozgalom által rovásírásos táblák 
állításával kapcsolatban írt- levelének  ismertetése.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Tájékoztatja arról a jelenlévőket, hogy Ács Sándorné mezőfalvai lakos, a Hantosi 
Faluvédő és Kulturális Egyesület titkára  beadványt írt azzal kapcsolatban, hogy  
tiltakozását fejezi ki a Jobbik Hantosi Egyesülete  a  Hantos helységnévtáblának 
közelében rovás írásos táblát helyezett ki.  
Ismerteti szó szerint a beadványt, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.  
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A Jobbik Hantosi Egyesülete jelezte, hogy rovás írásos táblát szeretne kihelyezni.  
Mivel az idő rövid volt, képviselő-testületi ülés nem volt abban az időszakban, nem 
tudta a kérelmet a képviselő-testület elé terjeszteni. A  képviselő-testület pár tagját  
tájékoztatta a kérésről, s senki nem jelezte, hogy ellenezné  a táblák kihelyezését.  
Úgy gondolja, hogy nem tettek semmi rosszat azzal, hogy a táblákat kihelyezték.  
A KPM engedélyezheti a táblák kihelyezését, mivel az út a KPM tulajdona. 
Megkérdezte a KPM, hogy nincs – e kifogásunk ellene.  
Tudta, hogy a megyében több helyen, városokban is helyeznek ki táblákat, így nem 
kifogásolta a táblák kihelyezését.  
Úgy gondolja, hogy nem ártottak senkinek azzal, hogy a rovásírásos táblákat 
kihelyezték.  
Hantos Község Önkormányzatának tulajdonában lévő útjain viszont nem engedélyezte 
a táblák kihelyezését. Ehhez a képviselő-testület hozzájárulására is szükség lett volna.  
 
Ezekért a táblákért sok kritikát kapott e-mail-en is.   
Elmondja, hogy függetlenként indult a választásokon, semmiféle pártnak nincs 
elkötelezve jelenleg sem.  
Mindenkitől elfogadja a segítséget, támogatást, amit a faluért tesz függetlenül attól, 
hogy milyen pártállású.  
 
Eddig is együtt tudott dolgozni az egész falu – pártállástól függetlenül – reméli, hogy 
ez a jövőben is így lesz.  
 
 
Koncz Tímea  külsős alpolgármester. 
 
Elmondja, hogy nem Jobbikos, de ugyanezek a  Jobbikosok is nagyon-nagyon 
kiveszik a munkákból a részüket, amikor a rendezvények megszervezéséről és 
lebonyolításáról van szó.  
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Nem érti, hogy a levél megírására miért került sor.  Lehet, hogy Ács Sándornénak az a 
gondja, hogy egy kalap alá veszi a Jobbikosokat.  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Úgy gondolja fontos elmondani, hogy Ács Sándornénak nem a rovásírás ellen van 
kifogása. Őt az zavarja, hogy egy párt kisajátítja magának és pártpolitikai célokra 
használja fel  a rovásírást. Ezzel kapcsolatban fejezte ki tiltakozását. 
A Közútkezelő   kezelésében van a Nagylóki út ,így az engedélyt Ő adta ki a tábla 
kihelyezésére, az önkormányzattól  pedig  egy tudomásulvételi nyilatkozatot kértek, 
melyet a polgármester úr elmondása szerint önállóan intézve a képviselő testület pár 
tagját megkérdezve egy körtelefon formájában, megadott.  A Jobbik Szervezete 
nagyon jól tudja, hogy milyen engedélyek beszerzésére, kitől  van szükség, egy tábla 
kihelyezéséhez.  
Azt is nagyon jól tudják, hogy az engedélyt nem két nappal a rendezvény előtt kell 
megkérniük. A jövőben az engedélyeket időben kellene megkérniük.  
Hantos község jelképeinek használatáról az önkormányzatnak van  hatályos rendelete.  
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A hantosi címer használatát az előző ciklusban működő képviselő-testület nem 
engedte  meg  a Jobbik Hantosi Szervezetének az általa megjelentett lapban, mert  a 
szervezet sem engedte meg azt, hogy bárki- pártszimpátiától, politikai meggyőződéstől 
függetlenül-  írjon cikket az általuk megjelentetett lapba .  
 
 
4./ Tájékoztató  egyéb eseményekről.  
 
Fischer József polgármester:  
 

• A kultúrházban festési, mázolási, átalakítási munkák folynak. Az iskolából 
több számítógép átkerült a kultúrházba. Internet használatára is van lehetőség a 
kultúrházban.  

• A konditerem a kis iskolában lesz kialakítva, a könyvtár viszont átkerül a 
kultúrházba.  

• A gyermekjóléti szolgálat dolgozójának az irodája a kultúrházban lesz.  
 

• Az orvosi rendelő előtt felújításra kerül a bejáró. Térkövezésre kerül sor, 
kerékpártároló lesz elhelyezve, asztalok, padok lesznek kihelyezve.  

                              
 
 
5./ A hantosi  17/7  hrsz. számú  , Dózsa utcában lévő  építési telek értékesítése.  

 
 
Fischer József  polgármester:  
 
A napirend megtárgyalását zárt ülés keretében javasolja, mivel  személyi ügyről van 
szó. 
 
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 
 
A képviselő-testület  a napirendre vonatkozó  
határozati javaslatot 
öt     igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta,  
s a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 97/2011(  VIII.30.  ) számú határozata: 
 

Zárt ülés elrendeléséről.  
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :  
 
a   hantosi  17/7 hrsz. számú – Dózsa utcában lévő – építési 
telek  eladására  irányuló  kérelem megtárgyalása ügyében   
zárt    ülést rendel el.  
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Fischer József polgármester:  
 
  
Elmondja, hogy a zárt ülésen csak a képviselőtagjai vehetnek részt, ezért 
megköszöni a lakosság részéről megjelentek részvételét. 
 
 

A lakosság részéről megjelent állampolgárok elhagyták a helyiséget. 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.  
 

 
6./ Tájékoztatás a zárt ülés döntéséről:   
 
Fischer József  polgármester:  
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 98./2011. (VIII.30.) számú 
határozatával a hantosi  17/ 7    hrsz. számú 1658      m2   területű  Hantos, Dózsa   
utcában lévő   építési telket 122.900 Ft-ért  Árkus Balázs     2433 Sárosd ,  Bem 
utca 18. szám alatti lakos  részére 1/1 tulajdoni arányban  értékesítéséről döntött. 
 

 

 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 
 
 

Egyéb bejelentés nem hangzott el. 
 
 

Fischer József polgármester:  
 

 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést 20.30- órakor   bezárta.  

 

K.m.f. 

 
 
  Fischer József                                                                           Gálné Papp Erika   
   polgármester                                                                                 körjegyző           
 
 

 
/ : Zab Zsuzsanna  :/ 

jkv. hitelesítő 


