
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 12-
-én      ( szerdán  ) 17.00 -órakor tartott      üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné Koncz Katalin , 
                         Hangyál Csaba , 
                         Suhaj Józsefné , 
                         települési képviselők. 
   
                                                       
Továbbá:       Koncz Tímea külsős alpolgármester,                    
                       Gálné Papp Erika körjegyző,    

Horváth Jánosné  jegyzőkönyvvezető   
 
 

Igazoltan távolmaradt: Zab Zsuzsanna települési képviselő 
                          

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

 
1./  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évi fordulójához 
való csatlakozásról és pályázat kiírásáról 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
 
2./ A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása előzetes véleményezése 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
3./ Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi  belső ellenőrzési tervének  jóváhagyása.  
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző  
 
 
4./ Bejelentések.  

 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 
                              

1. napirend 
 

 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évi fordulójához 

való csatlakozásról és pályázat kiírásáról 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot      
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Az előző ülésen  felmerült, hogy  Hantos Község Önkormányzata is csatlakozzon  a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj  pályázathoz.  

Az 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:  

- A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, 
- A megyei Önkormányzatok által nyújtott támogatás, 
- Az intézményi támogatás.  

Nagylók községben már évek óta működik ez a lehetőség. Több fiatal  rászoruló diák 
él is a pályázati lehetőséggel.  
Ha a testület a csatlakozásról  dönt, akkor a pályázatokat 2011. október 17-ig ki kell 



 

3 

 

írni, meg kell hirdetni  a helyben szokásos módon. A diákoknak a pályázatot be kell 
nyújtani, s a  zárt ülés keretében a pályázatot a képviselő-testület bírálja el.  
A képviselő-testület döntéseiről a pályázatkezelő értesíteni kell az idén először 
elektronikus formában is, s az önkormányzati részt  a pályázatkezelő részére át kell 
utalni, aki továbbítja a pályázó részére. 
Nem egy rossz dolog, de eddig nem nagyon volt rá érdeklődő Hantos községben. Az 
önkormányzatnak anyagi lehetősége sem volt rá korábban.  
Van egy minimum és egy maximum összeg, amely között a támogatási összeget meg 
lehet állapítani. 
Az ösztöndíj összege ezen keret között  függ az önkormányzat anyagi helyzetétől, a 
rászoruló anyagi helyzetétől, valamint attól is, hogy az önkormányzat mennyire tartja 
fontosnak az ösztöndíj odaítélését és mennyi az igénylők száma. Az ösztöndíj 
odaítélése nagyon sok adminisztrációs munkával jár, de úgy gondolja, hogy  érdemes 
vele dolgozni, mert az önkormányzat ezzel a lehetőséggel több fiatal tanulását tudja  
segíteni. 
Sajnos vannak nehéz anyagi helyzetben lévő családok, akiknek a gyermekük 
taníttatása nagy nehézséget okoz 
Az elmúlt években az önkormányzat anyagi helyzete  nagyon rossz volt, hiszen az 
éveken keresztül ÖNHIKI-s volt.  Úgy gondolja, hogy most az önkormányzat anyagi 
helyzete megengedi azt, hogy segítsünk  a rászoruló tehetséges fiatalokon.  
Mivel a határidő nagyon szoros, A mai ülésen a képviselő-testületnek azt kell 
eldöntenie, hogy egyáltalán csatlakozni kíván-e a Bursa Hungarica  felsőoktatási 
pályázathoz. 
 
Kéri a körjegyző asszonyt, hogy pár szóval ismertesse, hogyan működik ez a rendszer 
Nagylókon, mennyi a beérkezett pályázat? 
 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat. 

 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Úgy gondolja, hogy most Hantos Községi önkormányzatnak, most arról kell döntenie, 
hogy kíván-e csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerhez. 
Nem tudja, hogy Nagylók Önkormányzata gyakorlata, tapasztalatai mennyiben 
könnyíti meg Hantos Községi Önkormányzat döntését. Csak  általánosságban tud 
információt nyújtani. 
Valóban, ahogy  a polgármester úr is mondta, Nagylók Község Önkormányzata  2002- 
év óta rendszeresen csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
rendszerhez. Nagylókon  évente általában  7-8 pályázatot nyújtanak be.  
A pályázatokat a képviselő-testület egyenként bírálja el. A támogatás összegét  az 
önkormányzat és a támogatást igénylő családjának anyagi helyzete  határozza meg. 
 
 
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási pályázati rendszerhez,  úgy legkésőbb 2011. október 14-én ajánlott 
levélben a csatlakozási nyilatkozatot a Nemzeti Erőforrás  Minisztériuma felé meg kell 
küldeni.  
A támogatásra vonatkozó pályázati kiírást- ahogy azt már a polgármester úr mondta – 
ezt követően 2011. október 17-ig ki kell írni, s  az önkormányzat hirdetőtábláján és a 
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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.  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Véleménye szerint a pályázatot nyújtsuk be, adjuk meg a lehetőséget a fiataloknak 
arra, hogy pályázzanak erre az ösztöndíjra. Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete 
lehetővé teszi azt, hogy  támogassuk a felsőoktatásban résztvevő tanulókat.  
Ismerve a  továbbtanuló fiatalokat várhatóan a kérelmezők száma tíz fő alatt lesz.  
Javasolja, hogy a kérelmeket a képviselő-testület bírálja majd el.  
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon   Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj  2012. évi fordulójához, s a pályázatot írja ki.  
 
Véleménye szerint 8-10 pályázó várható. A pályázatok beérkezését követően a 
képviselő-testület el tudja dönteni azt, hogy  pályázókat milyen összeggel támogatja. 
Úgy gondolja, hogy ez nagy segítség lesz a  tanulóknak és családjuknak. Több 
településen éltek már ezzel a lehetőséggel . 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Javasolja, hogy  a pályázatot nyújtsuk be, s támogassuk azokat a fiatalokat, akik a 
felsőfokú oktatásban részt vesznek, s a támogatásra rászorulnak.   
A korábbi években  nem volt lehetőség arra, hogy támogassuk a fiatalokat, hiszen az 
önkormányzat anyagi helyzete ezt nem engedte meg.  
A pályázatok beérkezését követően a képviselő-testület el tudja dönteni azt, hogy  
pályázókat milyen összeggel támogatja 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az idei év a tapasztalatszerzés éve lesz. A pályázatok beérkezését követően el kell 
dönteni, hogy kit és milyen összeggel támogat a képviselő-testület. A támogatásra a 
pénzt a következő év költségvetésébe be kell tervezni.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja 
el.  
 

A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évi fordulójához való csatlakozásról és pályázat 
kiírásáról  szóló előterjesztést és  határozati javaslatot   fogadja el.   
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2011. (X. 12.) számú 

határozata 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évi fordulójához 
való csatlakozásról és pályázat kiírásáról 

 
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évi fordulójához való 
csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 
I. 

 
A Képviselő-testület az Általános Szerződési feltételek elfogadásával csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évi fordulójához. 
Felhatalmazza a polgármestert a  csatlakozásról, valamint az elektronikus 
adatbázis használatáról  szóló nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2011.október 14. 
 

II. 
 

A Képviselő-testület a mellékelt pályázati felhívás szerint „A” és „B” típusú 
ösztöndíjpályázatot ír ki.  
Utasítja a körjegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak az önkormányzat 
hirdetőtábláin történő meghirdetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Gálné Papp Erika körjegyző 
Határidő: 2011. október 17. 
 
 
 

2. napirend 
 
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása előzetes véleményezése 
. 

 
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó   tájékoztatót, határozati javaslatot  
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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Fischer József polgármester:  

Sárbogárd Város Jegyzője megkereste Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületét azzal, hogy a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítását követően szükségessé vált 
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítása. 

A módosított  Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása előtt  a 
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 7.11. pontja 
értelmében Hantos  Önkormányzat Képviselő-testületének és a másik társult település 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  előzetesen  véleményt kell 
nyilvánítani.   
Az önkormányzatokra ezek a szabályok  sok adminisztrációs feladatot rónak.  
A határozati javaslat egyértelmű, ezért javasolja annak elfogadását.  
 
 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásaikat. 

 
 

A napirenddel kapcsolatban    kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  A Központi Általános Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása  vonatkozó előzetest és határozati javaslatot   fogadja el.   
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2011. (X.12.) számú 
határozata 

 
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának előzetes véleményezéséről 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Központi Általános Iskola, 
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – székhelye: 7000 Sárbogárd, 
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József A. u.14. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  előzetes 
véleményezése című előterjesztést és az ügyben az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Központi Általános Iskola, 
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – székhelye: 7000 Sárbogárd, 
József A. u.14. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tervezetét 
megismerte és  javasolja Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatának alábbiak szerinti módosítása  elfogadását : 
 
„I. Általános rendelkezések   című fejezet 4. és 5. ponttal egészül ki. 

4. A Költségvetési előirányzatok feletti jogosultság: 
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogkör tekintetében 
valamennyi előirányzata - beleértve az intézményegységek és tagintézmények 
előirányzatait feletti teljes jogkörrel rendelkezik. 
A rendelkezési jogköre kiterjed a hozzá rendelt önállóan működő Madarász 
József Városi Könyvtár előirányzataira is, a megállapodásuk szerint. 

5. Költségvetési szervhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek 
Madarász József Városi Könyvtár 
II. Az intézmény általános jellemzői című fejezet  b. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 

b) Az intézmény típusa: Közfeladatot ellátó többcélú közoktatási 
önkormányzati intézmény 

Ugyanezen fejezet  c) és d)  pontja az alábbiak szerint módosul: 
c) Az intézmény alaptevékenysége: 
Alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú 
művészetoktatás kivételével) 
1993. LXXIX. Közokt. Tv. óvodáról szóló 24.§-a, általános iskoláról szóló 26.§-a, 
a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók neveléséről és oktatásáról 
szóló30.§,-a, a többcélú intézményekről szóló 33.§-a, a tanórán kívüli 
foglalkozásokról szóló 53.§-a alapján. 
Az intézmény a Közoktatási törvény 121. § 29. pontja szerint a következő 
fogyatékossággal rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, 
nevelését végzi a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzd,  
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

1993. évi III..tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról, az 1997. évi XXXI. 
Tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
d) 2010. január 1-től alkalmazandó új szakfeladat-rend szerinti szakfeladatok 

• 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
• 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen 

belül: 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
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- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd. 

• 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
• 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 
• 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 

évfolyam) 
• 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) ezen belül  
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd 

• 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) ezen belül: 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd 

• 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
• 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
• 856012 Korai fejlesztés, gondozás 
• 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
• 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése ezen belül: 

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd 

• 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
• 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése, ezen belül: 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd 

• 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 
• 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
• 889924 Családsegítés 



 

9 

 

• 890441 Közcélú foglalkoztatás 
 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbogárd Város 
Polgármesterét értesítse 
Felelős: Fischer  József  polgármester 
Határidő: 2011. október 14. 

 
 

3.napirend 
 

 Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi  belső ellenőrzési tervének  jóváhagyása.  
 

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

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el  hozzászólásaikat. 
 

 
Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Az önkormányzatok működésének ellenőrzését- többek között- az Állami 
Számvevőszék, a Központi Ellenőrzési Hivatal,  Magyar Államkincstár végzi, ezeken 
túl , a folyamatba épített vezetői ellenőrzés mellett az államháztartásról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény , valamint a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló 193/2003. évi (XI.26.) számú Kormányrendelet vonatkozó 
előírások alapján gondoskodni kell a  belső ellenőrzés biztosításáról is. 
Önkormányzatunk a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás keretében, a Kistérségi 
Társulás által megbízott belső ellenőr – egy Önkormányzatoktól független szakértői 
cég- megbízásával gondoskodik. A belső ellenőrzés éves terv alapján történik, 
melynek összeállításába- az elvégzett kockázat elemzést követően- a belső ellenőr is 
közreműködik. 2012 évben a belső ellenőr a pénztár és bankszámlakezelés  valamint a 
társadalmi szervezetek  támogatási eljárásának és elszámolásának  ellenőrzésére tett 
javaslatot. 
Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét ez alapján állítottuk össze, 
melynek jóváhagyása a Képviselő-testület feladata.  
A belső ellenőrzés megállapításáról szóló jelentéseket szintén  a képviselő-testületnek  
kell megtárgyalnia, illetve jóváhagynia.  
 
A belsőellenőrzési tervet 2011. november 15-ig el kell fogadnia a képviselő-
testületnek.    Úgy gondolja, hogy az ellenőrzésre szükség van, mert az segítő jellegű. 
Ha az ellenőrzés kisebb  hibákat feltár, azt ki lehet javítani, s a jövőben már biztosan 
nem fordul elő. Nagyon hasznos tanácsokkal, javaslatokkal látják el az ellenőrök a 
dolgozóinkat.  
 
Az idei évben még az ellenőrzés nem történt meg. A beszámolót és az ehhez 
kapcsolódó analitikákat fogják ellenőrizni. 
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A  napirenddel kapcsolatban egyéb     kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Az elmúlt évek ellenőrzései során  az ellenőrzés különösebb  hibákat nem tárt fel.  Az 
ellenőrzés segítő jellegű , szükség van rá.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy   a 2012-évi belső ellenőrzési tervet , s az arra 
vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.  
Kéri, hogy aki az előterjesztést és a határozati javaslatot  elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy     igen szavazattal ,  
tartózkodás  és  
ellenszavazat  nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

120/2011.(  X. 12.)  Kt. számú 
           h a t á r o z a t  a 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési 

tervéről. 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét 
megvitatta és  azt 

JÓVÁHAGYJA . 
 

( Belső ellenőrzési terv jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének 
végrehajtásáról gondoskodjon   
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fischer  József polgármester 
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4./ napirend 
 

Bejelentések.  
 
 

Fischer József polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az elmúlt ülés óta történt eseményekről.  
 
 
1./ Kínai kapcsolatok létrehozása.  
 
Fischer József polgármester 
 
 
Már előző ülésen tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy megkereste Árgyelán János a 
Jobbik hantosi szervezetének elnöke azzal, hogy egy kínai  befektetési csoport  a mi 
területünkön szeretne tőkét befektetni, munkahelyeket létesíteni . 
Azt kérték, hogy állítsuk össze ötletszerűen azt, hogy mit tartanánk célszerűnek községünkben 
befektetésre. Mi a lehetőségeket felmértük,  javaslatainkat összeállítottuk. 
Az elmúlt héten sor került a beszélgetésre, amin részt vett két kínai üzletember, valamint 
Árgyelán János a Jobbik hantosi szervezetének elnöke és  Tóth József nagylóki polgármester . 
A megbeszélésén fény derült arra, hogy nem befektetési lehetőségről, munkahely teremtésről  
van szó, hanem a kínai kapcsolatokat szeretnék kiépíteni., testvér tartományokat szeretnének 
kialakítani.  
Szeretnének több településsel testvérkapcsolatot létrehozni.  Szeretnék, ha  egy csoport – több 
település összefogva - kimenne Kínába, bemutatná kultúránkat, majd Kínai csoport jönne  a 
mi településeinkre.  
Úgy gondolja, hogy ez  nagyon sokba kerülne, nem lenne aki az utazásokat finanszírozná.  
Többet várt  ettől a látogatástól. Úgy gondolja, hogy nekünk erre a célra nincs pénzünk.  
Ettől sokkal fontosabb feladataink, problémáink vannak, amit meg kell oldanunk.   
 
 
2./ Nagylóki út mellett lévő  vízelvezető árok felújítása.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Évek óta fontos feladat a nagylóki út mellett lévő vízelvezető árok rendbetétele. Évek óta  
próbáljuk megoldani, de eddig nem sikerült, mert az út nem az önkormányzat tulajdona. 
Ismét felevette a kapcsolatot a KPM képviselőjével   Soltész Gyulával, aki elmondta, hogy a 
betervezett feladatokat meg fogják oldani.  A jövő héten szerdán elkezdik a munkákat. A 
lakosoknak az átereszeket meg kell vásárolni.  
A KPM az árkot kiássa, lehelyezik az átereszeket. Az önkormányzatnak egy kocsi  zúzott  
követ kellene biztosítani ahhoz, hogy  a területet rendbe tudják tenni. A zúzott kő ára kb: 
65.000.- Ft. 
Bízik benne, hogy ha a vízelvezető árok  felújítása megtörténik,  nem okoz majd gondot az 
esetlegesen lehullott sok mennyiségű csapadék. 
A lakók nagyon örülnének neki, hisz az évek során nagyon sok gondot, problémát jelentett a 
sok víz.  
Kéri a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy egy kocsi zúzott kő 
megvásárolásra kerüljön  a Nagylóki út mellett lévő árok felújításának megoldásához. 
 
 

Kéri, hogy mondják el véleményüket, hozzászólásaikat. 
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Hozzászólások:  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Nagyon örülne annak, ha ez a feladat megoldódna, hiszen már tíz éve várunk erre.  Javasolja a 
zúzott kő megvásárolását. 
Kéri azt is, hogy a  KPM szakembere  nézze meg a Nagylóki úton a Virágbolt előtti területet 
is, mert ott is javításra, felújításra  szorul az árok. Az víz ott is megáll, nem folyik el az 
árokban.  
 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megnézeti Virágbolt előtti területet is.  
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Nagylóki út mellett lévő vízelvezető árok felújításához  
Egy kocsi zúzott kő megvásárolásra kerüljön, melynek ára kb. 65.000.—Ft, az kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
négy     igen szavazattal ,  
tartózkodás  és  
ellenszavazat  nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 

121/2011.(  X. 12.)  Kt. számú 
h a t á r o z a t  a 

 
a Hantos, Nagylóki út mellett lévő vízelvezető  árok 

felújítása. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete: 
 
a Hantos, Nagylóki út mellett lévő vízelvezető árok 
felújítását határozza el. 
A felújításhoz szükséges  zúzott kő vásárlására: 
65.000.—Ft-ot biztosít  a 2011. évi költségvetéséből a 
tartalék terhére. 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását készítse elő, a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
 
Felelős: Fischer József polgármester. 
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3./ Arzénmentesítés. 
 
Fischer József  polgármester:  
  
Ez a téma állandóan napirenden van, hiszen sürget az idő bennünket. A Fejérvíz Zrt 
tájékoztatása szerint feltehetően az lesz a megoldás, hogy új kutat   fognak fúrni. 
 
A kút fúrására várhatóan a telepi területen  kerül sor.  Hamarosan elkezdik a próbafúrásokat is. 
 
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.  
 
 
4./ Háziorvosi állással kapcsolatos tájékoztatás.  

 
Fischer József polgármester:  
 
A jövő héten kedden  a háziorvosi állás ügyében Budapestre kell menniük az OALI-hoz 
szerződés miatt. Ott lesz a kunmadarasi polgármester és Dr Tóth Sándor háziorvos pályázó is. 
Bízunk benne, hogy hamarosan lesz háziorvosunk.  
 
 
5./ Tűzvédelmi ellenőrzés. 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Az intézményeinkben tűzvédelmi ellenőrzést tartott a Sárbogárdi Tűzoltóság.  Kisebb 
hiányosságokat  tárt fel. A hiányosságok kiküszöbölése folyamatban van.  
 
 
6./ A hantosi a Hantosi  Darts Klub támogatási kérelme. 
 
Fischer József polgármester: 
 
 
A hantosi Darts Klubnak   nyolc     tagja van.  Különböző versenyekre beneveztek már.  Darts 
táblát, nyilat és egyéb eszközt  szeretnének vásárolni ahhoz, hogy a versenyekre jobban fel 
tudjanak készülni. 
Ehhez szeretnének az önkormányzattól támogatást kapni.  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A Darts Klub a mai nap folyamán nyújtotta be írásos támogatási kérelmüket valamint a 
vezetőség megválasztásáról szóló jegyzőkönyv másolatát, melyeket a képviselő-testület tagjai 
írásban mai ülésen megkaptak. ( Jegyzőkönyvhöz csatolva) Kérte a klub vezetőjét, hogy  a 
Klub szabályzatát valamint az önkormányzati támogatásokhoz szükséges  dokumentumokat is 
csatolják be kérelmükhöz. A kérelem így hiányos.     
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Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Elmondja, hogy a kultúrházban  tartanak összejöveteleket a Darts klub tagjai, ahol szeszesitalt 
fogyasztanak. Kérte Őket, hogy  jelezzék azt, hogy mikor szeretnének összejövetelt tartani, s 
kérte arra is, hogy szeszesitalt a kultúrházban ne fogyasszanak. Ezt a kérést nem vették jó 
néven.  
 
Fischer József polgármester:   
 
Véleménye szerint a klub kérelmét akkor tárgyalja meg a képviselő-testület, ha már készen 
van a szabályzatuk és rendelkezésre áll valamennyi dokumentum. Félő az, hogy ha megkapják 
a támogatást, utólag nem mutatják be a szabályzatukat. Természetesen a kultúrházban nem 
fogyaszthatnak szeszesitalt a darts klub tagjai sem.   
A kultúrházban a házirendet mindenkinek tiszteletben kell tartani.  
A klub tagjai csak a kultúrház nyitvatartási idejében tarthatnak rendezvényt.   
 
 

A képviselő-testület tagjai   az elhangzott javaslattal egyetértettek, s a klub támogatási 
kérelmét a következő ülésre elnapolták.  

 
 
 
 

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           
 
 

 
/ : Suhaj Józsefné   :/ 

jkv. hitelesítő 


