
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 
27-én      ( kedden  ) 17.00 -órakor tartott      üléséről.     
 

Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné Koncz Katalin , 
                         Hangyál Csaba , 
                         Suhaj Józsefné , 
                         Zab Zsuzsanna    települési képviselők. 
   
                                                       
Továbbá:       Koncz Tímea külsős alpolgármester,                    
                       Gálné Papp Erika körjegyző,    

Horváth Jánosné  jegyzőkönyvvezető   
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi előadó.  

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

 
1./  Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011. ( II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítása.  
Előadó: Fischer József polgármester 
 
2./ Tájékoztató a Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének    I. félévi 
teljesítéséről.   
Előadó: Fischer József polgármester 
 
3./  A  „ Hantosi Park,mint faluközpont”  utófinanszírozott projekt végrehajtása érdekében 
külső szakértő  megbízása.  
Előadó: Fischer József polgármester 
 
4./ A    Központi Általános Iskola , Óvoda ,Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító 
Okiratának módosítása. 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
5./ Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  társulási 
megállapodásának módosítása.  
Előadó: Fischer József polgármester 
 
6./ Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási  Intézményfenntartó Társulás  
társulási megállapodásának módosítása.  
Előadó: Fischer József polgármester 
 
7./ Faluvédő és  Kulturális Egyesület támogatási kérelme.  
Előadó: Fischer József polgármester 
 
8./ Bejelentések.  

 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
1. napirend 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011. ( II.24.)  
önkormányzati rendelet módosítása. 

 
 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  rendelet-tervezetet     
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
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Fischer József polgármester: 
 
A 2011. évi költségvetés módosítására szükség van, mert  kereset kiegészítés címén  
98.000.- Ft-ot kapott  a költségvetés elkészítését követően az önkormányzat. Ezzel az 
összeggel módosítanunk kellett a költségvetés bevételi oldalát. Ez a bevétel több  
táblát is érint, így a rendelet több melléklete is átdolgozásra került.  
A költségvetésünket minden évben módosítani kell, hiszen vannak olyan előre nem 
látható bevételek és kiadások, amit  a költségvetés készítésekor még nem ismerünk.   
 
 

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat. 

 
A napirendi ponthoz   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  
 
Kéri, hogy aki a   Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 
2/2011. ( II.24.)  önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó  rendelet-tervezetet        
elfogadja, az  névolvasásra igennel, vagy nemmel szavazzon.  
 
 
Fischer József: igen, Fischerné Koncz Katalin : igen. Hangyál Csaba: igen, Suhaj 
Józsefné: igen, Zab Zsuzsanna: igen.  
 
 
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 
9/2011. (  IX.28. )  számú 

rendelete  
a 

Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 
2/2011. ( II.24.)  önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
    

a Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését 
megállapító 2/2011. ( II.24.)  önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetét elfogadja és 
rendeletté emeli.  

 
( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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2. napirend 
 
Tájékoztató a Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének    I. félévi 

teljesítéséről. 
 

 
A képviselő-testület tagjai a  Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló  tájékoztatót írásban megkapták, 
jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A  napirendre vonatkozó előterjesztés áttekinthető, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően készült el.  
Az első félévben  is megpróbáltunk  a terveknek megfelelően, takarékosan  
gazdálkodni.  A közmunkaprogramot előre pontosan  tervezni nem lehet, mert 
állandóan változnak a szabályok.  
Négy  órában foglalkoztathatjuk a közmunkásokat, de meghatározzák, hogy hány  
dolgozóra adnak pénzt, hány közmunkást foglalkoztathatunk.  Előre tervezni 
egyáltalán nem lehet. Azt sem tudjuk, hogy  januártól alkalmazhatunk-e  
közmunkásokat.  
A tájékoztatóból megállapítható, hogy  igyekeztünk a tervnek megfelelően 
gazdálkodni.  Látszik, hogy az önkormányzatnak jelenleg kb. 19 millió forintja van. 
Ebből az idén még a kötelező kiadásokra kb. 5-5,5 millió forintot ki kell fizetnünk.  
Igyekszünk takarékosan gazdálkodni, tartalékot képezni azért, hogy minél több 
pályázatot tudjunk benyújtani. A pályázatokhoz szükség van az  önerő biztosítására.  
Sajnos előre nem látható kiadások is előfordulhatnak, ezért  nem szabad minden pénzt 
elkölteni.  

 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat. 

 
Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Az Önkormányzat  2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató 
a korábbi években már megszokott formátumban a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
tartalommal készítették el. Az első félévi költségvetés végrehajtása a terveknek 
megfelelően történt.  
Valóban nagy dolog, hogy Önkormányzatunk rendelkezésére áll 12-13 millió forint 
tartalék, ami lehetővé teszi, hogy biztonságos működés mellett hitel nélkül fejleszthet 
az Önkormányzat. Véleménye szerint kevés önkormányzat van ilyen jó gazdasági 
helyzetben, de felhívja a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat előtt a legfontosabb 
feladat az ivóvíz minőség javító pályázatban részvétel, az arzénmentesítés. Az ivóvíz 
minőség javító beruházás ÁFA részére állami támogatás iránt pályázatot nem 
nyújthatunk be, erre a fedezetet önkormányzati forrásból kell biztosítani.. Egy 50-60 
millió forintos beruházásnál az ÁFA mértéke  12.500.000 Ft-tól – 15.000.000 Ft-ig 
terjedhet, amit az Önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítani. Ha az 
arzénmentesítés mellett még egy újabb, hasonló nagyságú beruházás megvalósítása 
mellett dönt az Önkormányzat, akkor az már a biztonságos működtetés rovására 
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mehet. Az Önkormányzat forgalomképes vagyona- ami a hitel fedezete lehet- nem 
jelentős, így a kiszámítható és megfontolt fejlesztés gyakorlatát kell folytatni, mert a 
társulások mellett ez eredményezte azt a tartalékot, amivel jelenleg Önkormányzatunk 
rendelkezik.  
A megfontolt fejlesztés mellett további érv, hogy a jövő évi költségvetést illetően sok 
a bizonytalansági tényező, ami a működési kiadások alakulását nagy mértékben 
befolyásolja majd. 
 

A napirenddel kapcsolatban egyéb   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének    I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, s a határozati javaslatot   fogadja 
el.   
Kéri, hogy aki 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 
110/2011. (IX. 27.) számú határozata 

 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 
Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló- többször 
módosított- 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának 
első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
1. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az 

önkormányzat  adatait – a Hantos Községi Önkormányzat  módosított 2/2011. (II. 24.) számú 
költségvetési rendelete 2.§.-ban meghatározott címrend szerint – tartalmazza. 

Az önkormányzat  2011. évi költségvetési  előirányzatainak I. félévi alakulása (Me.: ezer Ft) 
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak első félévi 

teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2008. I. félévi 
teljesítés 

Teljesítés alakulása 

Kiadások 
főösszesen 

100 182 100 280  44 436 44 % 

Bevételek 
főösszesen 

100 182 100 280 54 725 55 % 

Ennek  részletezését a beszámoló  1. sz. melléklet tartalmazza. 
3. Az önkormányzat 2011. évi I. félévi költségvetési támogatások bevételeinek 
- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- az  I. félévi teljesítést 
a beszámoló tájékoztató mellékletek III. számú melléklete bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. 
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4. Az önkormányzat 2011. I. félévi  működési kiadásainak  teljesítését a  beszámoló 2 számú 
melléklete szakfeladatonkénti  bontásban tartalmazza.  

5. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2008. I. félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Felújítási és 
felhalmozási kiadások 
összesen: 650 650 425 65 % 
Ebből:     
- felújítások 0 0 0 0 
- felhalmozási célú 
kiadások 

650 650 425 65 

Az önkormányzat  felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés 
alakulását      feladatonként a tájékoztató 5 és 6. számú melléklet tartalmazza. 
6. Az önkormányzat végleges pénzeszköz átadásának , egyéb támogatás teljesítését és a teljesítés 

alakulását a  beszámoló 3. számú melléklet rögzíti. 
7. Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak teljesítését és a teljesítés alakulását  

a beszámoló 4. számú  melléklete tartalmazza. 
A tartalék összegének alakulásáról 

8. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

Tartalék 7 308 7 308 
Ebből: 

  
- általános tartalék 4 308 4 308 

- céltartalék 3 000 3 000 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer  József polgármester 
 
 

3.napirend 
 

  A  „ Hantosi Park,mint faluközpont”  utófinanszírozott projekt végrehajtása érdekében 
külső szakértő  megbízása. 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot     
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
A 2011. augusztus 30-i képviselő-testületi ülésen nagyon sokat foglalkoztunk a „ Hantosi 
Park, mint faluközpont „  pályázat kérdésével.  
Mint tudjuk a hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  a  pályázaton 19.675.098.- Ft-ot 
nyert , melyből a hantosi parkot újítják fel.  
A Faluvédő és Kulturális Egyesület  id. Bolye Ferencet, Virág Józsefet és id. Koncz 
Ferencet bízta meg a park felújítására nyert pályázat, a beruházás lebonyolításával.  
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 
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vállal.  
Hantos Község Önkormányzata  ezen összegre és annak kamataira kézfizető 
kezességet vállalt. 
Már a korábbi ülésen elmondta, hogy 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 kérte  a képviselő-testületet, hogy bízzunk meg egy profi pénzügyi szakértőt, egy 
projektmenedzsert, aki az egész beruházást segíti, felügyeli. A képviselő-testület ezzel 
a kéréssel egyetértett. 
Tárgyalásokat folytatott  Rácz Krisztinával és Rédli Lászlóval ,  akik elfogadható áron 
vállalnák a munka segítését. 
Rácz Krisztina nettó 250.000.—Ft , Rédli László bruttó 250.000.—Ft  árajánlatot 
adott.  
Nem csak a projekt pénzügyi lebonyolítását segítenék, hanem  az egyéb munkákat is. 
Munkáját az állapotfelméréssel kell kezdenie, majd az elszámolásokat kell segítenie.   
A holnapi napon a megbízott szakértő felmérést fog készíteni a munkák jelenlegi 
állásáról. Elmondja javaslatát arra vonatkozóan, hogy milyen megoldás lenne jó a  
munkák további folytatásához. A pályázat nyomon követését  a Faluvédő és Kulturális 
Egyesület vállalja, tehát az nem a szakértő feladata lesz. A kifizetési kérelem 
összeállítása, a pályázat nyomon követése a Faluvédő és Kulturális Egyesület feladata 
lesz. A szakértő ezen feladatok kontrolálásában fog segíteni. 
A szakértő nagy  segítséget tud nyújtani a pályázati pénz mielőbbi lehívásában. Ha ez 
sikerül, akkor a kamatokon megnyerhetjük a szakértő munkadíját. 
Úgy látja, hogy a Faluvédő és Kulturális Egyesület vezetése örül annak, hogy részükre az 
önkormányzat segítséget nyújt. A kezességvállalással és a szakértő biztosításával.  
 
Véleménye szerint a jobb árajánlatot Pédli László  és cége adta, - Mentor-Porta  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. , 2454 Iváncsa, Hunyadi út 1/3   - ezért  javasolja, 
hogy Őt bízza meg a képviselő-testület a külső pénzügyi szakértői feladatok 
elvégzésével bruttó 250.000 Ft díjazásért. A megbízási díj kifizetését javasolja három 
ütemben : 
 100.000 Ft-ot a szerződéskötéskor, a szakértői munka végzésével kapcsolatban 
felmerült költségei fedezetére,  
50.000 Ft díjazást a projekt fizikai befejezését követően, 
 100.000 Ft díjat pedig a projekt végleges pénzügyi zárásakor javasolja kifizetni. 
 
 Hosszú távon gondolkozik Rédli Lászlóval, hiszen nagy tapasztalattal rendelkezik,  
dolgozott a Sárbogárdi Kistérségben is. A jövőben is tudná segíteni munkánkat.  
 

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 
 

 
Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A képviselő-testület számára kiküldött szerződés tervezet a megbízó Hantos Községi 
Önkormányzat, a projektgazda Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület illetve a 
szakértői munkákkal megbízott cég között létrejött szerződés feltételeit tartalmazza. 
A háromoldalú szerződés tervezetét mind a projektgazda Faluvédő és Kulturális 
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Egyesület, mind a kettő árajánlatot adó cég elfogadta. 
A Faluvédő és Kulturális Egyesület által a Park, mint faluközpont” felújítása pályázat 
megvalósítása érdekében felveendő hitel  intézése-  Faluvédő és Kulturális Egyesület  
vezetősége és a hitelintézet tájékoztatása alapján-folyamatban van, az Önkormányzat 
készfizető kezességéhez kötődő dokumentációt a hitelintézet rendelkezésére áll.  
A hitelt tájékoztatásuk alapján várhatóan 2011. október 15-vel kívánják felvenni,  addig 
kamatot , s egyéb költséget nem kell fizetni. 
.  
 
 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő:  
 
Átlátja a dolgokat, nincs ellene, hogy a szakértő megbízása  a javaslat szerint 
megtörténjen. Rédli László megbízását javasolja.  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Úgy gondolja, hogy a lényeg az, hogy a munkák  mielőbb  a tervezettek szerint 
megtörténjenek, a pénzügyi elszámolás mielőbb lebonyolódjon. Ehhez kívánunk segítséget 
nyújtani.  
 
 
 

A  napirenddel kapcsolatban    kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  Rédli Lászlót és cégét  a Mentor-Porta  
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t bízza meg a munkák elvégzésével. A  
megbízási díjat három részletben javasolja kifizetni a korábban ismertetettek szerint. 
Kéri, hogy aki a     „ Hantosi Park,mint faluközpont”  utófinanszírozott projekt 
végrehajtása érdekében külső szakértő  megbízásával kapcsolatos határozati javaslatot   
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy     igen szavazattal ,  
egy tartózkodással és  
ellenszavazat  nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

111/2011.(  IX.27.)  Kt. számú 
           h a t á r o z a t  a 

 
a  Hantosi  Faluvédő és Kulturális Egyesület  

„Hantosi Park, mint Faluközpont kialakítása” című   
projektjéhez az Önkormányzat által nyújtott készfizető 

kezességhez kötődő  külső szakértői tevékenység ellátásáról 
szóló  szerződésről 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a   Hantosi  
Faluvédő és Kulturális Egyesület   „Hantosi Park, mint 
Faluközpont kialakítása” című   projektjéhez az 
Önkormányzat által  nyújtott készfizető kezességhez kötődő  
külső szakértői tevékenység ellátásáról szóló előterjesztést és 
háromoldalú megbízási szerződés tervezetét az ügyben  az 
alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Hantosi  Faluvédő és Kulturális Egyesület   „Hantosi Park, 
mint Faluközpont kialakítása” című  projektjéhez nyújtott 
készfizető kezességéhez kötődően a projekt lebonyolítására 
létrehozott Bizottságba delegált képviselő (Hantos Község 
Polgármestere) munkájához szakmai segítség nyújtása,  
továbbá a pénzügyi elszámolások, és a projekt 
lebonyolításának szabályos és megfelelő volta és így a  
támogatási összeg meghatározott időben történő kifizetése, a 
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület által Hantos 
Községi Önkormányzat készfizető kezessége mellett 
felveendő hitel időben történő kiegyenlítése érdekében  
 
Mentor-Porta Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-
vel (Cím: 2454. Iváncsa, Hunyadi út 1/3. képviselő_ Rédli 
László Bankszámlaszám: 10300002-10503841-49020016) 
bruttó 250.000 Ft azaz kettőszázötvenezer forint megbízási 
díjért  
 
külső szakértői tevékenység ellátására  a Hantosi Faluvédő 
és Kulturális Egyesülettel, mint projektgazdával közösen 
megbízási szerződés kötését határozza el. 
 
A külső szakértői tevékenység ellátásáról szóló háromoldalú 
megbízási szerződés tervezetet  változtatás nélkül elfogadja. 
( A megbízási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz írásban 
csatolva) 
 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  megbízási 
szerződést Mentor-Porta Kereskedelmi Szolgáltató és 
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Tanácsadó Kft.-vel és a    Hantosi  Faluvédő és Kulturális 
Egyesülettel aláírja. 

 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 28. 

 
 

4./ napirend 
 
 

A    Központi Általános Iskola, Óvoda,  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító 
Okiratának módosítása. 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
Már többször szó volt róla, hogy a  kultúrházban átalakítási munkák történtek, s még jelenleg 
is folyamatban vannak. A konditerem átkerül  az Általános Iskola azon helyiségébe, ahol 
korábban a  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működött.  
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat viszont átkerül a kultúrházba, a korábban 
konditeremként használt helyiségbe.  
A    Központi Általános Iskola, Óvoda,  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat címe:  2434 
Hantos, Köztársaság út 5. számra változik az előbb ismertetettek miatt.  
A címváltozás miatt a Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát módosítani kell.  
Az alapító okiratot ezen okok miatt a nagylóki és sárbogárdi Önkormányzatnak is módosítani 
kell. Sajnos a szabályok ezt írják elő. Ez a változás nagyok sok adminisztrációval jár.  
Bízunk benne, hogy ez a cím már végleges lesz.  
 
 

Kéri, hogy az előterjesztéssel és a határozati javaslattal  kapcsolatban mondják el 

véleményüket, hozzászólásukat. 
 
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés,   hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a   Központi Általános Iskola , óvoda, Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 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:   
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 112/2011. (IX.27.) számú 

határozata 
 

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
alapító okiratának módosításának előzetes véleményezéséről.  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Központi Általános Iskola, 
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – székhelye: 7000 Sárbogárd, 
József A. u.14. – 92/2007. (III.26.) Kth. sz. határozattal jóváhagyott, a 164/2007. 
(V.11.) Kth. sz. határozattal, a 221/2007. (VIII.10.) Kth. sz. határozattal, a 
335/2007. (XI.29.) Kth. sz. határozattal, a 83/2008. (IV.11.) Kth. sz. határozattal, a 
111/2009. (V.12.) Kth.sz. határozattal, 137/2009. (VI.09.) Kth.sz. határozattal, a 
294/2009. (XII.08.) Kth.sz. határozattal, a 44/2010. (III.09.) Kth.sz. határozattal, a 
166/2010. (VIII.03.) Kth.sz. határozattal, valamint a 200/2011.(VIII.26.) Kth.sz. 
határozattal módosított alapító okiratának tervezetét megismerte és  javasolja 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az alapító okirat alábbiak 
szerinti módosításának elfogadását  
 
8. AZ INTÉZMÉNY TELEPHELYEI pont hatodik sora a következőképpen 
módosul: 
 
 Hantos, Köztársaság tér 5. (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) 
 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbogárd Város 
Polgármesterét értesítse 
Felelős: Fischer  József  polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 

5. napirend 
 
 

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  társulási 
megállapodásának módosítása. 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot     
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  társulási 
megállapodását is módosítani kell az előbbi napirendi pontban ismertetettek miatt.  
 
 

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 
 
 

A napirenddel kapcsolatban   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban kiküldött határozati 
javaslatot fogadja el.  
Kéri, hogy aki a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás  társulási megállapodásának módosításáról 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 113 /2011.( IX.27. )számú 

határozata 
 
 

     a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 

 
 
Hantos  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd- 
Hantos- Nagylók Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület  a 2006 december 22-én  létrejött és 2007. február 1-vel, 
2007. augusztus 1-vel, 2008. február 1-vel, 2008. december 1-vel, 2010. 
szeptember 21-vel és 2010. november 18-val  2007. január 1-i hatállyal a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 43. § (továbbiakban: Ötv.), a 
helyi önkormányzatok társulásáról és együtt működéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. Törvény 8. § (1) bekezdésében  foglalt felhatalmazások valamint a 
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
39-40.§.-aiban foglalt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok közös megvalósítására 
létrehozott létre hozott Sárbogárd- Hantos – Nagylók Gyermekjóléti  
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja , amely a társulási megállapodás 7. számú módosítása. 

 
1. A megállapodás 7. pontjának b.) pontja   az alábbiak szerint módosul: 

„b.) Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Hantos,  
Köztársaság tér 5. szám alatt található Kultúrház épületben biztosít egy 
irodát.” 
- 

 
24. A társulási megállapodás módosítása az utolsóként elfogadó képviselő-

testületi határozat időpontjától lép hatályba. 
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 A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről értesítse 
Sárbogárd Város Önkormányzatát valamint Nagylók Község 
Önkormányzatát. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárbogárd- Hantos-

Nagylók Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás társulási  megállapodás 
módosítását Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete valamint 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  egyező döntése esetén 
írja alá. 

 
 
Határidő:értesítésre:2011.szeptember 30. 

aláírásra: 2011. október 20. 
 

Felelős: Fischer József polgármester 
 
 
 

6. napirend  
 
 

Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási  Intézményfenntartó Társulás  
társulási megállapodásának módosítása. 

 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot     
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Elmondja, hogy a Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási  
Intézményfenntartó Társulás  társulási megállapodását is módosítani kell a  
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat címének megváltozása miatt. 
 
 
 

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 
 
 

A napirenddel kapcsolatban   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Kéri, aki  a  Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális Alapszolgáltatási  
Intézményfenntartó Társulás  társulási megállapodásának módosítására vonatkozó   
előterjesztést és a  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 114/2011. ( IX.27.)számú 
határozata 

 
     a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd- 
Hantos- Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület  a 2008. január 1-i hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 43. § (továbbiakban: Ötv.), a helyi önkormányzatok 
társulásáról és együtt működéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 8. §-ban 
foglalt felhatalmazások alapján  az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
kötelező – szociális alapellátás – feladatok megvalósítására létrehozott 
Sárbogárd- Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja , amely a 
társulási megállapodás 2. számú módosítása. 

 
1. A megállapodás 5.2 pontjának második bekezdése  az alábbiak szerint 
módosul: 

„- Hantos önkormányzata a családsegítő működéséhez szükséges 
helyiséget telephely céljára, rendeltetésszerű működésre alkalmas 
berendezéssel és felszereléssel megfelelő infrastruktúrával ellátva 
Hantos, Köztársaság tér 5. szám alatt található Kultúrház épületben 
biztosít egy irodát.” 
- 

 
24. A társulási megállapodás módosítása az utolsóként elfogadó képviselő-

testületi határozat időpontjától lép hatályba. 
 
 A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről értesítse 
Sárbogárd Város Önkormányzatát valamint Nagylók Község Önkormányzatát. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárbogárd-  Hantos- 
Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási  
megállapodás módosítását Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
valamint Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  egyező döntése 
esetén írja alá. 
 
Határidő: értesítésre: 2011. szeptember 30. 

aláírásra: 2011. október 20. 
 

Felelős: Fischer József polgármester 
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7. napirend 
 
 

Faluvédő és  Kulturális Egyesület támogatási kérelme. 
 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot     
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
A Faluvédő és Kulturális Egyesület kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben kérte, 
hogy  nyújtson  pénzügyi támogatást    számára. 
 
 

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A képviselő-testület többször- többek között a mai ülésen is- tárgyalt a képviselő-testület a 
Faluvédő és Kulturális Egyesület által megvalósítani kívánt „Hantosi Park, mint faluközpont” 
projektjéről. 
A „ Hantosi Park, mint faluközpont „ projekt megvalósításához felveendő hitel költségeihez  ( 
kamat, közjegyzői díj, bejegyzési költségek, rendelkezésre állási díj, hitelfolyósítási díj) kér a 
Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület támogatást.  
A pályázaton elnyert  19.675.098.- Ft előfinanszírozására felveendő hitel összes költsége a 
kamatokat, közjegyzői díjat, hitelfolyósítási és rendelkezésre állási díjat és a 6 havi kamatot 
számolva a hitelintézet által megadott adatok alapján várhatóan 1.313. 871 Ft lesz. Ennek a 
költségnek a viseléséhez kér az Önkormányzattól 1.200.000 Ft támogatást az Egyesület.    
Természetesen, ha a kapott támogatás teljes összegét nem használja fel az egyesület vagy nem 
a támogatási szerződésben foglaltak szerint használja fel, akkor a fel nem használt illetve nem 
szerződés szerint felhasznált összeget vissza kell fizetniük az Önkormányzat számára.  
  
A felhasznált támogatásról- a támogatási szerződésnek megfelelően- a Faluvédő és Kulturális 
Egyesületnek  el kell számolnia illetve a támogatási összeg erejéig-  1.200.000.—Ft-ra- az 
önkormányzat javára inkasszójogot kell bejegyeztetnie a számlavezető intézeténél, így is 
biztosítva az önkormányzati támogatás támogatási szerződésben foglaltak szerinti 
felhasználását, a fel nem használt vagy nem megfelelően felhasznált támogatás visszafizetését.  
  
 
Az egyesület által  kért  támogatási összeg  az önkormányzat költségvetésében szerepel, 
rendelkezésre áll.  
 
 

A napirenddel kapcsolatban egyéb   kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a Faluvédő és Kulturális Egyesület részére a kért 1.200.000.—Ft  támogatás 
megállapítását.  
 
Kéri, aki  a Faluvédő és  Kulturális Egyesület támogatási kérelmére  vonatkozó   
előterjesztést és a  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 
115/2011. ( IX.27.)számú határozata 

 
 

a  Hantosi  Faluvédő és Kulturális Egyesület   
támogatásáról. 

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

 
a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület   részére : 

1. 200.000 Ft (azaz egymillió-kettőszázezer  forint) vissza 
nem térítendő támogatást állapít meg a Hantos Községi 
Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.24) 
számú rendeletének 11.§.-ban ,  a 7. számú mellékletében 
foglalt  működési és felhalmozási pénzeszköz átadás  terhére 
a Hantosi park, mint faluközpont pályázat megvalósítása 
érdekében felveendő hitel kamataihoz, valamint a 
hitelfelvétel költségeihez( közjegyzői díj, hitelbírálati díj, 
folyósítási jutalék) szükséges fedezet  biztosítása céljából. 

Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
támogatási szerződést a  Hantosi  Faluvédő és Kulturális 
Egyesülettel aláírja. 
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2011. október 15. 
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8. napirend  
 

Bejelentések.  
 

 
l./ Háziorvosi állással kapcsolatos tájékoztatás.  

 
Fischer József polgármester:  
 
Az elmúlt  képviselő-testületi ülés óta  volt egy érdeklődő a háziorvosi álláshely 
pályázatunkkal kapcsolatban. Körülnézett   Hantos , illetve Nagylók településen, az orvosi 
rendelőket és a szolgálati lakásokat is megtekintette. 
Úgy tájékoztatta, hogy jelenleg  háziorvosként dolgozik, de a munkahelyéről anyagi okok és a 
kollégákkal kapcsolatos problémák miatt szeretne eljönni.  
A háziorvosi teendőket vállalkozásban vagy közalkalmazottként szeretné ellátni Hantos és 
Nagylók községben.  
A két községben  a háziorvosi teendőket nettó: 450.000.—Ft-ért látná el, mely összeg 
kifizetésére megítélése szerint a két önkormányzat még közösen sem képes.   
 
Nagylók község polgármesterével felvette a kapcsolatot, s abban állapodtak meg, hogy nem 
javasolják egyenlőre Hantos és Nagylók község jelenleg önálló háziorvosi körzetéből egy 
összevont körzetet létrehozni., külön-külön próbálják a háziorvosi álláshelyet betöltetni.  
Többször beszéltünk már arról, hogy  a két község orvosi ellátási körzetét egyenlőre 
összevonatni nem lenne célszerű.   Azt később külön választani már nem lehetne.  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Kétségkívül tény, hogy a közalkalmazott háziorvosok bérét a közalkalmazotti bértábla alapján  
kell megállapítani, melytől eltérni csak indokolt esetben, munkáltatói döntés alapján és a 
munkáltató anyagi lehetőségei függvényében lehet. Sajnos nemcsak a háziorvosok bére tér el 
jelentősen az uniós átlagtól, mindez valamennyi közalkalmazotti munkakör esetében  
elmondható. Az érdeklődő orvos jelenleg vállalkozóként dolgozik, és mind a nagylóki, mind a 
hantosi polgármesterrel tárgyalt. A nagylóki polgármester kérésére a hantosi és nagylóki 
pénzügyes kolleganők segítségével készítettek egy kimutatást, amely táblázatos formában 
tartalmazza a vonatkozó jogszabályok illetve a MEP-től kapott kimutatások alapján a 
háziorvosi szolgálat financiális mutatóit, külön-külön: betöltött háziorvosi körzet esetében, 
összevont körzet esetében valamint a jelenlegi, csökkentett finanszírozás esetén.  Részletesen 
ismerteti a kimutatás adatait, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.  
 
Az ismertetett adatokból látszik, hogy összevont körzet esetén a finanszírozás,   a most külön-
külön, önkormányzatonként kapott csökkentett összegű finanszírozás összeadott összegéhez 
képest  a  kevesebb lesz.   
 
Mindenki előtt ismert tény, hogy jelenleg Magyarországon orvoshiány van és ezért a 
jelentkező háziorvosok  „nyerő” pozícióban vannak, próbálnak minél jobb anyagi előnyhöz 
jutni. Az egy másik kérdés, hogy az önkormányzatok ezen igényeiket mennyire képesek 
kielégíteni.  Az önkormányzatnak az alapfokú  egészségügyi ellátás biztosításán kívül még 
nagyon sok kötelező feladata van, - alapfokú oktatás biztosítása, egészséges ivóvíz biztosítása  
utak, temetők rendben tartása, közvilágítás stb. – amihez az anyagi forrást szintén biztosítani 
kell. Ezen feladatok közül nem lehet fontossági sorrendet felállítani, mindről egyformán 
gondoskodni kell.  
Véleménye szerint Hantos Önkormányzata- a mostani, stabil gazdasági helyzete ellenére- 
hosszú távon képtelen kigazdálkodni a háziorvos havi nettó 450.000 Ft bérét és járulékait. 
Egyrészről ez bérfeszültséghez vezetne, másrészről az alapfokú egészségügyi ellátás esetében 
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nemcsak a háziorvos bérének és járulékainak, hanem az ápolószemélyzet bérének és 
járulékainak valamint a rendelő működtetési költségeinek fedezetét is biztosítani kell.    
 
A nagylóki polgármester úr tájékoztatása szerint a most ismertetett finanszírozási adatok 
ismeretében kezdeményezni fog egy tárgyalást a hantosi polgármester úrral, ahol  
megtárgyalják a háziorvosi körzet  esetleges  összevonásának kérdését.  
 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Sajnos az orvosok is nagyon keveset keresnek. Emberileg érthető, hogy több fizetést 
szeretnének kapni. Úgy látszik, hogy nekünk a Dr. Tóth Sándor megfizethetőbb, aki korábban 
jelezte pályázási szándékát.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Dr Tóth Sándor kunmadarasi háziorvos korábban jelezte, hogy megpályázza a Hantos 
községben háziorvosi állásra kiírt állást. Ez ügyben már lépéseket tettünk az OALI felé. Azóta 
már hosszú idő telt el, de Dr. Tóth Sándor nem jelentkezett.  
Telefonon megkérdezte Dr. Tóth Sándort  arról, hogy ígéretéhez híven benyújtja-e pályázatát a 
háziorvosi állásra. Jó lenne, ha most már biztosat mondana , nem hitegetne bennünket. Dr. 
Tóth Sándor ma írásban jelezte, hogy Ő is felvette a kapcsolatot az OALI-val.   
Bízik benne, hogy Dr. Tóth Sándor szándéka komoly.  
 
A képviselő-testületet tájékoztatni fogja arról, hogy milyen egyezségre jutnak Nagylók község 
polgármesterével, illetve Dr.Tóth Sándorral.  
Szeretné, ha Hantos községnek mielőbb önálló háziorvosa lenne.  
 

 
2./ Tájékoztatás az Élelmiszerbank által nyújtott adományról. 
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy 2011. szeptember hónapban  újabb 
élelmiszer adományt kaptunk az Élelmiszerbanktól. Konzerveket, zacskós levest és csokoládét 
kaptak a rászorulók. Az adomány kiosztásra került.  
Jelezték, hogy 2011. október 3-án  újabb szállítmányt kapunk, ami jóval nagyobb mennyiség 
lesz a szeptemberi adománynál. A lakosság részére lisztet, 4 tojásos  spagetti tésztát és l kg-os 
italport  biztosítanak. Kb. 320 fő részesül az októberi adományból.  
Úgy gondolja, hogy ez nagy segítség a lakosság számára. Nagy ötömmel fogadják a 
rászorulók. 
 
3./ Tájékoztatás ruhaosztásról. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A Jobbik hantosi szervezete 2011. szeptember  25-én vasárnap a kultúrházban  ruhaosztást  
tartott. Jó minőségű ruhák kiosztására került sor, amelynek a lakosság nagyon örült.  
Megkereste Árgyelán János a Jobbik hantosi szervezetének elnöke azzal, hogy  egy kínai 
üzletember felvette vele a kapcsolatot és arról tájékoztatta, hogy egy befektetői csoport 
településünkön szeretne munkahelyeket létesíteni. 
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Azt kérték, hogy állítsuk össze ötletszerűen azt, hogy milyen befektetést, milyen területen 
tartanánk célszerűnek községünkben.  
Kiváló minőségű földjeink vannak, ha termelni,  termeltetni akarnak, akkor lenne rá lehetőség. 
Vannak községünkben olyan épületek, amelyek esetleg  hasznosíthatók lennének. Pl. malom, 
gépműhely, stb. Jó lenne, ha azokat az épületeket befektetők megvásárolnák, s hasznosítanák.  
A hantosi emberek szorgalmasak, minden munkára vevők lennének.  
Tájékoztatni fogja a képviselő-testület  tagjait a  későbbi megbeszélések időpontjáról  és 
eredményéről . Jó lenne, ha a megbeszélésen a képviselő-testület tagjai is részt vennének. 
 
 
4./ Arzénmentesítés. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Ez a téma állandóan napirenden van, hiszen sürget az idő bennünket. A Fejérvíz Zrt 
tájékoztatása szerint feltehetően azt lesz a megoldás, hogy új kutat   fognak fúrni. Ennek a 
költsége kb 40-50 millió Ft lesz.  
Sajnos az utolsó információnk szerint az ÁFA  az önkormányzatokat terheli.  A 
Belügyminiszter úr szóban arról tájékoztatott bennünket, hogy nem kell ÁFÁ-t fizetni a 
beruházás után. A beruházás 100 %-át az állam finanszírozza. 
Most mégis  úgy tűnik, hogy az ÁFÁ-t az önkormányzatnak kell fizetnie. Ez kb 12,5 millió 
forint. 
A pályázatot mindenképpen be kell nyújtania az önkormányzatnak. Sajnos szigorú szankció 
vár azokra, akik nem nyújtják be a pályázatot. 
A pályázatíró kiválasztása még nem történt meg.  
 
5./ Út felújítására pályázat benyújtása.  
 
Fischer  József polgármester: 
 
Többször szó volt már a Rákóczi utca és a Hunyadi utca felújítására benyújtandó pályázatról.  
A pályázat benyújtására 2011. október 30-ig van rá lehetőség. A belterületi út  felújítás 
költségének 90 %-át  támogatnák, 10 %-os önerőt kellene kifizetni. A beruházás  kb. 50 millió 
forintba kerülne.  
Olyan tájékoztatást kapott  Varga Gábor országgyűlési képviselőtől, hogy Hantos községnek a 
pályázat elnyerésére lenne esélye. Véleménye szerint ki kellene használni a lehetőséget, mert 
lehet, hogy évekig nem lesz belterületi utak felújítására pályázat kiírva.  
 
Ez csak lehetőség, de nagyon meg kell gondolni, hogy mire költjük a pénzünket. Fel kell 
mérni azt, hogy a két beruházást – víz és út – együtt tudjuk-e finanszírozni. 
Igaz, hogy ha benyújtjuk a pályázatot még nem biztos, hogy meg is nyerjük. Ha nem nyújtjuk 
be, akkor pedig egyáltalán nincs esélyünk az utak felújítására.  
 
 
5./ Vezetékjog alapítására és annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére  
hozzájárulás kérése.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Kérelem érkezett az UNIGÁZ KFT-től  ( Székesfehérvár, Csóri út l68 )  , melyben   kérik, 
hogy a Hantos, Hantostelep 27. szám alatt lévő családi ház gáz bekötéséhez  az önkormányzat 
járuljon hozzá.  
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Ismerteti a kérelmet és a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
 
2011. június 25-én  hatályba lépett a bányászatokról szóló  1993. évi XLIII. Törvény  
módisítása.  A törvény módosítása miatt a közterületeken elhelyezett gázvezetékek biztonsági 
övezetére vezetékjogot  kell alapítani.  Ehhez megállapodást kell kötni  a gázszolgáltatónak a 
közterület tulajdonosával, vagyis az önkormányzattal. 
Ismerteti a megállapodást, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.  
 
Gyakorlatilag az érintett ingatlan a  Hantos , Hantostelepi út – közterület -  , melynek helyrajzi 
száma: 443 hrsz. , területe összesen:  l ha és 116  m2.  A szóban forgó terület mindössze 20 
m2.  
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  vezetékjog alapítására  és annak ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére vonatkozó határozati javaslatot .  Kéri, hogy aki  a 
határozati 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 116/2011. ( IX.27.)számú 
határozata 

 
Vezetékjog alapításáról és annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló  

megállapodásról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vezetékjog alapításáról és annak 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati 
Zrt-vel ( 7626 Pécs, Búza tér 8/A, cégjegyzékszám: Cg.:02-10-060071, statisztikai 
számjel: 11006725-3522-114-02)  a tulajdonában lévő  hantosi ingatlan nyilvántartásban 
443 hrsz-ú ( 1 ha 0116 m2  területű) közterület 20m2  területre  
 
vonatkozó vezetékjog alapításáról és annak ingatlan nyilvántartásban történő 
bejegyzéséről szóló megállapodás tervezetet változtatás nélkül elfogadja. 
 
( A megállapodás tervezetet írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 
A képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a az E.On Dél-
dunántúli Gázhálózati Zrt-vel a tulajdonában lévő  hantosi ingatlan nyilvántartásban 
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443 hrsz-ú ( 1 ha 0116 m2  területű) közterület 20m2  területre  
 
vonatkozó vezetékjog alapításáról és annak ingatlan nyilvántartásban történő 
bejegyzéséről szóló megállapodást aláírja. 
 
Határidő: 2011. október 15. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 
6./  Bursa-Hungarica pályázat 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Olvasta, hogy kiírták a Bursa- Hungarica   pályázati kiírást.  Véleménye szerint jó lenne, ha 
Hantos községben is lenne olyan lehetőség, hogy a tehetséges diákok pályázhassanak rá.    
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű 
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:  

1.  A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának 
célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, 
ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek 
megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben 
kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az 
önkormányzat. A települési önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege 
minimum 1.000 Ft/fő/hó. 

2.      A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott 
pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból 
fedezendő ösztöndíj összegét. A megyei önkormányzat által megállapított kiegészítő 
ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó  
Az első két támogatás együtt alkotja az önkormányzati ösztöndíjrészt. 

3.      Intézményi támogatás:  
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban 
már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok 
támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) 
önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással 
megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. 
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2011. évi fordulóban 5.000 
Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási intézményében 
kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen 
költségvetési támogatásban részesül. Ez az úgynevezett intézményi ösztöndíjrész. 
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.  

A helyi önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. 
A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a pályázat 2012. évi fordulóját meghirdette, 
melyen való részvételhez szükséges a csatlakozási nyilatkozatnak 2011. október 14-ig 
történő megküldése. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójában a 
települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus 
pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a korábbi évektől 
eltérően az elektronikus pályázati rendszer használata kötelező a pályázat 
lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. Az elektronikus rendszerhez 
nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak 
csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus rendszerben általuk nem 
rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. 
 
A pályázat kiírásának határideje: 2011. október 17. A pályázatot az önkormányzat 
hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési 
önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, 
hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben 
történjék.  
 
A csatlakozást követően a pályázatot az Általános Szerződési Feltételekben 
meghatározott tartalommal kell kiírni. 
 
 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, s megbízza a polgármestert, hogy  a 

legközelebbi képviselő-testületi ülésre a pályázathoz való csatlakozást  készítse elő.  

 
 

7./ A nem lakás célú ingatlanok bérbeadása tekintetében ÁFA körbe bejelentkezés.  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Ahogy már korábban elmondta, valóban nagy dolog, hogy Önkormányzatunk 
rendelkezésére áll 12-13 millió forint tartalék, ami lehetővé teszi, hogy biztonságos 
működés mellett hitel felvétele nélkül fejleszthet az Önkormányzat. Véleménye szerint 
kevés önkormányzat van ilyen jó gazdasági helyzetben, de kötelessége ismételten  
felhívni a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat előtt a legfontosabb feladat az ivóvíz 
minőség javító pályázatban részvétel, az arzénmentesítés. Az ivóvíz minőség javító 
beruházás ÁFA részére állami támogatás iránt pályázatot nem nyújthatunk be, erre a 
fedezetet önkormányzati forrásból kell biztosítani.. Egy 50-60 millió forintos 
beruházásnál az ÁFA mértéke  12.500.000 Ft-tól – 15.000.000 Ft-ig terjedhet, amit az 
Önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítani.  
 
Bár örülne annak, ha mind az arzénmentesítés, mind a Rákóczi-Hunyadi utca felújítása 
megvalósulna minél előbb, a fontossági és sürgősségi szempontok alapján a 
fejlesztések közül  az első az ivóvízminőség javítás. 
 
Kötelessége jelezni azt, hogy véleménye szerint ha az arzénmentesítés mellett még egy 
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újabb, hasonló nagyságú beruházás megvalósítása mellett dönt az Önkormányzat, 
akkor az már a biztonságos működtetés rovására mehet, hiszen a kettő beruházás 
összértéke meghaladhatja a 100 millió forintot is.  Természetesen fejlesztési hitelt is 
lehet felvenni, de az Önkormányzat forgalomképes vagyona- ami a hitel fedezete 
lehet- nem jelentős, így a kiszámítható és megfontolt fejlesztés gyakorlatát kell 
folytatni, mert a társulások mellett ez eredményezte azt a tartalékot, amivel jelenleg 
Önkormányzatunk rendelkezik.  
A megfontolt fejlesztés mellett további érv, hogy a jövő évi költségvetést illetően sok 
a bizonytalansági tényező, ami a működési kiadások alakulását nagy mértékben 
befolyásolja majd. 
 
Éppen ezért kéri, és tanácsolja, hogy   a képviselő-testület a döntéseit megfontoltan, 
úgy hozza meg, hogy azok az önkormányzat biztonságos működését ne 
veszélyeztessék. 
 
Annak érdekében, hogy az ivóvíz minőségének javítását célzó beruházás ÁFA 
tartamát visszaigényelhesse az Önkormányzatnak döntést kell hoznia arról, hogy  a 
lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása 
tevékenységére vonatkozólag  adómentesség helyett  az általános szabályok szerinti 
adókötelessé tételt választja 2012. január 1-től.  
Ezen nyilatkozatot követően a nem lakáscélú ingatlanok bérbeadásából származó 
bérleti díjakat ( haszonbérek, terembérleti díjak stb.) jelenlegi 0%-os ÁFA helyett a 
jelenleg hatályos szabályok szerint 25%-os ÁFA fogja terhelni. 
  
 
Fischer József polgármester.  
 
Ezt a lépést  muszáj  megtenni, mert ha a beruházás után az ÁFÁ-t nem kapja vissza az 
önkormányzat, azt teljesen  lenullázza a költségvetésünket.  
 
Ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz írásban 
csatolva. 
 
 
Kéri, hogy aki az ismertetett  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:   
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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
117/2011.(  IX.27.)  Kt. számú  h a t á r o z a t  a 

 
Hantos Községi Önkormányzat  

tevékenységéhez kötődő általános forgalmi adó 
nyilatkozata módosításáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta a polgármester előterjesztésében Hantos 
Községi Önkormányzat tevékenységéhez kötődő ÁFA 
nyilatkozata módosításáról szóló előterjesztést és az ügyben  
az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
2012. január 1-től  a tevékenységéhez kötődő  általános 
forgalmi adó  szempontjából úgy nyilatkozik, hogy  
 
a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) 
bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységére vonatkozólag  
adómentesség helyett  az általános szabályok szerinti 
adókötelessé tételt választja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat 
tevékenységéhez kapcsolódó ÁFA nyilatkozat 2012. január 
1-vel történő módosításának törzskönyvi nyilvántartásba 
történő átvezetéséről a Magyar Államkincstárnál és a 
Magyar Államkincstáron keresztül a és Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál 8 napon belül kezdeményezze. 

 
 

Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2011. október 20. 

 
 
 

8./  Orvosi rendelő előtti tér felújítása.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
 
Örömmel tapasztalja azt, hogy az orvosi rendelő előtti bejáró és tér felújítása megtörtént. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A munkák társadalmi munkában készültek el, melyhez  Simon László  vállalkozó 150.000.—
Ft értékű  támogatást nyújtott.   
Az összes felújítási munka kb. 420.000.- Ft-ba került ,mely a támogatási összeget is 
tartalmazza.  
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A képviselő-testület a tájékoztatásokat  tudomásul vette. 

 
 

 

Egyéb bejelentés nem hangzott el. 

 
 

Fischer József polgármester:  
 

 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést 19,00 - órakor   bezárta.  

 

          

 

                            K.m.f. 

 
 
 
 
  Fischer József                                                                           Gálné Papp Erika   
   polgármester                                                                                 körjegyző           
 
 

 
/ : Fischerné Koncz Katalin  :/ 

jkv. hitelesítő 


