
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 
30-án       ( szerdán   ) 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   
 
 

 
                          

 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  Suhaj Józsefné         települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  öt         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.) Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási 
Intézmény és Tündérkert Óvoda 2011. évi költségvetésének ¾ 
éves teljesítéséről  
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
2.) Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola és Művészetoktatási 
Intézmény és Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetése 
koncepciója 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
3.) Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító       
2/2011. ( II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló      9/2011.  

              ( IX.28.) önkormányzati rendelete módosítása.  
              Előadó: Fischer József polgármester 

 
4.) Tájékoztató Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetése ¾ évi teljesítéséről. 
 Előadó: Fischer József polgármester 
 
5.) Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepciója . 
 Előadó: Fischer József polgármester 
 
6.) Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzésének  
jelentései . 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
7.) Döntés  Hantos Község ivóvízminőségének javítása érdekében 
KEOP -7.1.0/11. kódszámú  „Derogációs víziközmű projektek 
előkészítése” pályázat valamint az önrész biztosítása érdekében  
EU Önerő Alaphoz benyújtandó pályázat  beadásáról  
Előadó: Fischer József polgármester 
 
8.) Döntés vízmű üzemeltetési szerződésről 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

               9.) Bejelentések 
 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
1. napirend 

 
Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási 

Intézmény és Tündérkert Óvoda 2011. évi költségvetésének ¾ éves 
teljesítéséről 
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A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslat       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény és Tündérkert Óvoda 
2011. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-testületnek 
minden évben meg kell tárgyalnia. Úgy látja, hogy a kiadások a terveknek megfelelően 
időarányosan történtek.  
Önkormányzatunk részéről minden számla kiegyenlítésre került, Mezőfalva felé tartozásunk 
nincs.  
Úgy látja, hogy az előzetes  tervek szerint 2012-évben több bevétele lesz az intézményeknek.  
Jó lenne, ha ez valóban így lenne.   
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondák el hozzászólásaikat, véleményüket  a 
napirendre vonatkozóan. 
 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola és 
Művészetoktatási Intézmény és Tündérkert Óvoda 2011. évi költségvetésének ¾ éves 
teljesítéséről szóló  előterjesztést és 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  Képviselőtestületének 139/2011.(XI.30.) sz. határozata 
 

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, valamint a Tündérkert Óvoda 2011. évi  költségvetésének III. 

negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló  elfogadásáról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola  
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a 
Tündérkert Óvoda 2011. évi költségvetésének  III negyed negyedévi teljesítéséről szóló  
előterjesztést, beszámolót megtárgyalta és az ügyben az alábbi határozatot hozta: 

 
A képviselő-testület a    Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási  Intézményi  Társulás 
által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetésének III. negyedévi  teljesítéséről 
szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:   
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Bevétel: 
 Módosított előirányzat Teljesítés 
Működési bevételek: 10 149 eFt 7 825 e Ft eFt 
Működési célú támogatások  
ÁHT-n belül: 283 660 e Ft 210 578  e Ft 
Ezen belül:  

• Költségvetési támogatás: 223 149 e Ft 178 859 e Ft 
• Többcélú Kistérségi Társulástól  
átvett pénzeszköz: 27 175 e Ft 8 814 e Ft 
• Hantos Községi Önkormányzat 
hozzájárulása: 15 001 e Ft 11 606 e Ft  
• Daruszentmiklós Önkormányzat 
hozzájárulása: 15 899 e Ft 9 042 e Ft 
• Mezőfalva műk. célú átvétele: 179 e Ft 0 e Ft 
• KÖZOKA pályázat: 600 e Ft 600 e Ft 
• Iskolatej: 1 657 e Ft 1 657 e Ft 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 
 ÁHT-n belülről: 48 071 e Ft 0 Ft 
 
Saját bevételek összesen:  341 880 e Ft 218 403 e Ft 
Mezőfalva Önkormányzat  
finanszírozása:  83 968 e Ft 58 471 e Ft  
Összesen: 425 848  eFt 276 874 eFt 
 
Kiadás: 
 Módosított előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 238 549 eFt 171 423 eFt 
Járulék 58 213 eFt 41 457 eFt 
Dologi kiadás 75 414 eFt 60 364 eFt 
Pénzeszköz átadás 2 257 eFt 1 657 e Ft 
Felhalmozási kiadás 51 415 e Ft 1 973 e Ft 
Összesen: 425 848 eFt 276 874 eFt 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
 Felelős:  Fischer  József polgármester 
Határidő: 2011. november 30.  
 

 
 
 
 

2. napirend 
 

 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény és 

Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetése koncepciója 
     

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
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Fischer József polgármester:  
 
Mint már elmondta a jövő évi költségvetés várhatóan jobban alakul, mint az idei.  
Kevesebb  pénzt  kell  átutalnunk Mezőfalvának,  mint az idei évben. Reméljük ez így 
is marad. Ez csak koncepció, ami az előzetesen megadott adatok alapján készült el. 
Még bármi változhat a végleges terv elkészítéséig.  Változhatnak a pedagógusok bérei, 
és egyéb kiadások, illetve bevételek is.  
 
 

Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el hozzászólásaikat, 
véleményüket. 

 
 

A napirendi ponthoz kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:   
 
Javasolja, hogy  Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola és Művészetoktatási Intézmény 
és Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetése koncepciójára vonatkozó előterjesztést és 
határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el.  
Kéri, hogy aki  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  Képviselőtestületének  140/2011. (XI.30.) sz. határozata 

 
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, valamint a Tündérkert Óvoda 2012. évi  költségvetési  
koncepciójáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola  
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a 
Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciója előterjesztést megtárgyalta  és az ügyben 
az alábbi határozatot hozta: 

 
a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, valamint a Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetési koncepcióját 
változatlan formában  elfogadja.  A koncepció a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
A 2012. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg. 
A bevételeknél  az állami normatívát, többcélú kistérségi társulás által átadott 
normatívát valamint az önkormányzatok hozzájárulásait kell tervezni.  
 
Hantos Községi Önkormányzat  várható hozzájárulását az alábbiak szerint 
fogadja el: 
Hantos Község hozzájárulása: 12 851 e Ft 
Személyi kiadások:  
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-bérfejlesztésre nem tervezhető, csak a soros lépés miatt 
-a jubileumi jutalomra  lehet előirányzat 
-cafetéria juttatásra a 2011. évi juttatások összegének megfelelő keretösszeg 
tervezhető  
-jutalmazás nem tervezhető 
 
Dologi Kiadások: 

- A dologi kiadások a  2011. évi szinten tervezhető 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
 Felelős:  Fischer  József polgármester 
Határidő: 2011. november 30.  
 

 

3. napirend  
 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011. ( 

II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló      9/2011.  
( IX.28.) önkormányzati rendelete módosítása.   

 

 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  rendelet-tervezetet        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondák el hozzászólásaikat, véleményüket  a 
napirendre vonatkozóan. 
 
Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A  Fejér Megyei Kormányhivatal   Törvényességi Ellenőrzési Főosztálya jelezte, hogy 
a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14. IRM. Rendelet 105.§. (4) bekezdés 
d.) pontjában előírtaknak,  mely szerint a szövegcserés módosítás  esetén a névelőt  
követően a kicserélendő szövegrészt idézőjelek között kell szerepeltetni, sajnos ez az 
idézőjel  véletlenül lemaradt, valamint kimaradt a módosító rendelet hatálybalépésére 
és a technikai deregulációra vonatkozó rendelkezései. Fentiek miatt Hantos Községi 
Önkormányzat 9/2011.(IX.28.) önkormányzati rendeletét  módosítani szükséges. A 
mostani módosítás a Hantos Községi Önkormányzat 9/2011.(IX.28.) önkormányzati 
rendeletének számszaki részét nem érinti.  

 
A napirendi ponthoz hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
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Fischez József polgármester:  

 
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 
2/2011. ( II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló      9/2011. ( IX.28.) 
önkormányzati rendelete 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  10/2011.  ( XII.01. )   
                        Önkormányzati  

 
R E N D E L E T E 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011. ( 

II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló      9/2011.  
( IX.28.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete : 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011. ( II.24.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló      9/2011.  ( IX.28.) önkormányzati 
rendelete módosításáról  
 
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 

 
( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva ) 
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4. napirend 
 
 

Tájékoztató Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetése ¾ évi 
teljesítéséről. 

 
 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
A  tájékoztató részletesen tartalmazza a tervezett bevételeket, kiadásokat és a 
költségvetés III. negyedévi teljesítést. Az idei évben a bevételek és kiadások nagy 
része a vártnak megfelelően történt.  Rendkívüli kiadás, belvíz, katasztrófa , egyéb  
nem történt.  
A mai napon a bankszámlánkon lévő összeg: 17.500.000.—Ft. Kifizetetlen számlánk 
nincs. Az év végéig még lesznek kiadásaink, de minden kiadás tervezett és 
jóváhagyott. A civil szervezetek támogatásánál az eredetihez képest magasabb összegű 
a teljesítés összege, mely abból adódik, hogy  a népdalkör támogatási kérelmét, 
pályázatát támogatta a képviselő-testület. A támogatást a képviselő-testület 
határozattal elfogadta.  
Minden olyan kiadás mögött, mely a költségvetésben nem szerepel testületi döntés 
van. Testületi döntés nélkül kifizetés nem történt. 
 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondák el hozzászólásaikat, véleményüket  a 

napirendre vonatkozóan. 

 
 

A napirendhez kérdés,     hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tájékoztató Hantos Községi 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése ¾ évi teljesítéséről  szóló  előterjesztést és 
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: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2011. (XI. 30.) számú határozata 

 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről 

 
Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló- többször 
módosított- 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának ¾ 
évi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
1. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának ¾ évi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat  

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

 
Az önkormányzat  2011. évi költségvetési  előirányzatainak ¾ évi alakulása (Me.: ezer Ft) 
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak ¾ évi teljesítését az 

alábbiak szerint fogadja el: 
Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2011.III. negyedévi  
teljesítés 

Teljesítés alakulása 

Kiadások 
főösszesen 

100 182 100 280  69 175 69 % 

Bevételek 
főösszesen 

100 182 100 280 85 421 85 % 

Ennek  részletezését a beszámoló  1. sz. melléklet tartalmazza. 
3. Az önkormányzat 2011.  ¾ évi költségvetési támogatások bevételeinek 
- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- a ¾ évi teljesítést 
a beszámoló tájékoztató mellékletek III. számú melléklete bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. 
4. Az önkormányzat 2011. ¾ évi  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 

2011.III. negyedévi  
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Felhalmozási kiadások 
és befektetési célú 
részesedések vásárlása: 
- ebből:  650 650 531 82 % 
- felújítások 0 0 0 0 
- felhalmozási célú 
kiadások 

650 650 525 81 % 

- Befektetési célú 
részesedések vásárlása 

0 0 6 0 

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: - ebből 7 308 7 308 
- általános tartalék 4 308 4 308 

- céltartalék 3 000 3 000 

Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer  József polgármester 
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             5. napirend 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója . 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
A 2012-évi koncepció az előző évihez hasonlóan készült, a 2011-évi  bevételek és 
kiadások figyelembevételével. A 4,2 %-os inflációt figyelembe vettük a tervezésnél.  
Terveztünk kiadásokat különböző pályázatok benyújtásához szükséges önerő 
biztosítására.  Bízunk benne, hogy a jövő évben több pályázat kerül kiírásra. A 
pályázatok benyújtásához az önerőt biztosítani kell.  Szeretnénk minél több pályázatot 
benyújtani. Célunk az, hogy községünkben minél több fejlesztést tudjunk  
megvalósítani. A tervezett fejlesztéseket sajnos csak pályázatok útján tudjuk 
megvalósítani az önkormányzat anyagi helyzete miatt.  
 

- A gépvásárlásra betervezett pénzből egy kis hótolót szeretnénk vásárolni, ami 
kb. százezer forintba kerülne. A fűnyíró elejére fel lehetne szerelni. A parkunk 
nagyon szép lett, a járdák térkővel vannak biztosítva, arra a nagy hótoló 
traktort beengedni most már nem lehet, ezért lenne szükség egy kis 
teljesítményű hótolóra.  

- A közmunka programban nagyon kevés dolgozónk van. 
- Fűkaszákat pályázatból szeretnénk megvásárolni, de ha nem sikerül, akkor 

venni kell, mert nagyon tönkrementek a fűnyírók.  
- Számítástechnika fejlesztésére is terveztünk pénzt, da csak szükség esetén lesz 

a betervezett pénz elköltve.  
- A víz arzénmentesítésére is kellett pénzt tervezni, mert nem tudjuk, hogy mi 

lesz a vége. Reméljük, hogy nem lesz szükség az igénybevételére. 
Fejlesztési hitelkeretet is be kell állítani az arzénmentesítés esetleges ÁFÁ-jának 
kifizetésére. Szintén abban bízunk, hogy nem lesz rá szükség, de ha mégis, akkor be 
vagyunk biztosítva.  
Bízik benne, hogy az arzénmentesítésre a pályázatot időben be tudjuk nyújtani. 
  

- A Rákóczi- Hunyadi utca fejújítását továbbra is szerepeltetjük a tervünkben, 
mert bízunk benne, hogy kiírják rá a pályázatot. A tervek rendelkezésünkre  
állnak. Ez már a 2012-évet érintené.  

 
- Az adóbevételeink az idei évben jól alakultak. Lehetősége lesz az 

önkormányzatnak új adókat kivetnie  pl. ebadó.  Elmondja, hogy nem tervezi 
új adók kivetését. A lakosság olyannyira le van terhelve, hogy az adók 
beszedése  veszélybe kerülne. A lakosság jó része munkanélküli, a 
megélhetésük nagyon nehéz, nagy terhet jelentene számukra  az adó 
megfizetése.   

 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondák el hozzászólásaikat, véleményüket  a 

napirendre vonatkozóan. 
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Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Valóban az Önkormányzat 2012. évi költségvetését érintő egyik legnagyobb beruházás 
az ivóvíz arzénmentesítése, melyhez – tekintettel arra, hogy a pályázatot csak a nettó 
beruházási összegre lehet benyújtani – a beruházás ÁFA tartalmára hitelt kell felvenni. 
A hitelfelvételre akkor is szükség van, ha a későbbiek során önkormányzatunk ÁFA 
visszaigénylő pozícióba kerül. Ebből a  hitelt vissza tudjuk fizetni, ugyanakkor a 
hitelfelvétel költségei ( pl.: kamat, hitelbírálati díj stb.) plusz kiadásként fognak 
jelentkezni. Az ivóvíz minőségjavítására kiírt pályázattal kapcsolatban valóban úgy 
tájékoztattak bennünket a BM által szervezett tanácskozáson, hogy a pályázat 100%-
os támogatottságú lesz, de azt már most tudjuk, hogy a  beruházás  ÁFA befizetéséhez 
szükséges fedezet érdekében felveendő hitel költsége nem támogatott költség. A hitel 
felvételét megelőzően természetesen  a képviselő-testület tárgyalni fogja a kérdést, a 
hitelszerződés aláírásához   testületi döntésre lesz szükség.  
 
Elmondja, hogy a Rákóczi utca kátyúzására is szükség lenne, mert jelenlegi 
állapotában az úttest  balesetveszélyes.  
Akkora gödrök vannak az úttesten, hogy akár az autó tengelye eltörhet, akár 
kerékpárral és gyalog is eleshet valaki.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Félő az, hogy valamilyen formában rákényszerítik az önkormányzatokat az adók 
kivetésére. Volt már erre példa. 
Valóban a lakosság anyagilag nagyon le van már terhelve.  Az idősek a kevés 
nyugdíjból nehezen tudnak megélni, a fiataloknak  sok a hiteltörlesztésük, a 
középkorosztály jó része pedig munkanélküli.  
 
Fischer József polgármester:  
 

- A Rákóczi utca valóban balesetveszélyes. A kátyúzását mielőbb szeretné 
megoldani.  

             Ha nem megy másként, akkor saját erőből kell a feladatot elvégezni.  
- A Hantos telepet jelző táblát is szeretné kicseréltetni, mert a jelenlegi helyén 

nem nagyon látható.  
- Szeretné a közvilágítást is bővíteni . Az orvosi rendelő előtt, Horváth Bálintné 

családi háza sarkán , az Önkormányzat előtt, Suhaj Józsefné telke végén 
szeretne oszlopot felállíttatni, melyre  lámpát lehetne felszereltetni. A lámpák 
bevilágítanák a környéket, a terület védettséget élvezne, a környék 
biztonságosabb lenne. 
Ezek a  munkák  kb 350.000 Ft ba kerülnének  munkadíjjal együtt.  
Ezek a feladatok  várhatóan januárban, februárban  kerülnek megvalósításra.  
A lakosság biztonsága és közbiztonsága nagyon fontos.  

- A jövő évben tervezi a kultúrház belső felújítását is. Színpad, nagyterem, WC-
k, előtér burkolása , felújítása szükségessé vált. Évek óta nem lett pénz költve 
a felújításra.  A lakosság  és vállalkozók részéről  több felajánlás érkezett 
ezekre a munkákra is. Nagy a lelkesedés, az összefogás a faluban.    

- Szeretné az iskola és az orvosi rendelő közötti járdát térkővel megoldani.  
 
Ezek  a munkák nem túl költségesek, ezt talán saját erőből is meg tudjuk oldani, s 
községünk szebb, s biztonságosabb lesz.  
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A pályázati kiírásokat állandóan figyeljük, s ha lesz valamilyen fejlesztési lehetőségre 
pályázat kiírva  a képviselő-testületet  arról azonnal tájékoztatni fogja.   

   
- Tájékoztatja a képviselő-testületet Start Munkaprogramról. Várhatóan a 

Dunaújvárosi Viziközművel szerződést lehet kötni közmunkások 
alkalmazására.  

 
A közmunkások feladata a  mezőgazdasági utak , belterületi árokrendszeres utcák 
karbantartására lenne.  8 főt tudnánk ebben a programban foglalkoztatni. Ez nagyon jó 
lenne, hiszen a munkanélküliek munkához , fizetéshez jutnának, s  az utak, árkok is 
rendben lennének.  
Ezen kívül még kétszer öt főt lehetne a területünkön belül foglalkoztatni. Feladatuk az 
iskolakert művelése, fóliasátor kapálása stb. lenne.  Erre a munkákra összesen 
várhatóan :  12.600.000.—Ft-ot biztosítanak.  
Ezzel kb. 10 főt 12-hónapon keresztül napi 8-órában lehetne foglalkoztatni.  
 
Ez egy nagy lehetőség lenne  mind az önkormányzat, mind a munkanélküliek számára 
. 
Sajnos a dolgozók csak bruttó 57.000.—Ft-munkabért kaphatnak, de az is több, mint a 
28500.- Ft foglalkoztatást elősegítő támogarás.  
Most a téli  síkosság mentesítésre lehet pályázni . Két  közmunkás alkalmazását lehet 
biztosítani, ha nyer a pályázat. A pályázat rengeteg adminisztrációval jár, de megéri, 
hiszen a közmunkásokra szükség van a téli időszakban is.  
 
A Start munkaprogramra most feltűnően sok pénzt biztosítanak. A szabályok nagyon 
szigorúak, mindent ellenőrizni fognak. Rengeteg munkával, adminisztrációval jár . 
 
Bízzunk benne, hogy ez által sok  munkanélküli jut munkához, s egy kicsit több 
pénzhez, s így a megélhetése egy kicsit jobb lesz.  
  
 

A napirendhez kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 

 
Fischer József  polgármester:  
 
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepciójára  vonatkozó előterjesztést és  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: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2011. (XI. 30.) számú 
határozata 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadásáról. 
 

Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési 
koncepcióját a következőkben határozza meg: 
 

1. Elsődleges az Önkormányzat működésének biztosítása. 
 
2. A 2012. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során 

elsőbbséget élveznek az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok. 
 
3.    Az Önkormányzat létszámát 2012. január 1-jétől  9 főben állapítja meg.  
 
4.    Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének összeállítása során 
megtervezheti:  

-    bérjellegű juttatásokat 2011. évi szinten,  
- közlekedési költségtérítés, üzemanyagköltség, 
- a köztisztviselők és közalkalmazottak kötelező és minőségi 

munkavégzéséhez szükséges oktatás és továbbképzés összegét, 
illetve s feladatellátáshoz szükséges szakkönyvek illetve folyóiratok 
beszerzését, 

- dologi kiadások tekintetében a működéshez feltétlenül szükséges 
kiadásokat az infláció mértékével növelve, 

- egészségügyi alkalmazottak, konyhai dolgozók munkaruha, 
védőruha költségeinek  fedezetét,  

-  
5. A nem kötelezően ellátandó feladatok közül vállalja a társadalmi szervezetek 

támogatását. 
 
6.   A 2012. évi költségvetés tervezésénél vállalja, hogy fedezetet biztosít az 

általános és    céltartalék tervezésére. Ezen belül elsődlegesen biztosít 
fedezetet a pályázatokhoz szükséges önrész     biztosítására. 
 

7.      Az alábbi beruházásokra és felújításokra fedezetet biztosít:      
• Orvosi rendelő akadálymentesítése, (pályázati önerő biztosítása) 
• Az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében, az arzénmentesítésre 

benyújtandó pályázathoz, az előfinanszírozásra valamint az áfára 
fejlesztési célú hitel felvételének biztosítását. 

• A Rákóczi-Hunyadi utca pályázati önrészének biztosítását. 
    

8. Utasítja a Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet 
összeállítása során a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban foglaltakat 
érvényesítse. 

 
Határidő: A 2012. évi költségvetés benyújtásának időpontja.     
Felelős: Polgármester 

 
 



 
14 

 

 
6. napirend 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzésének  
jelentései . 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Örül annak, hogy a belső ellenőrök az ellenőrzést során rendben találtak mindent.  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondák el hozzászólásaikat, véleményüket  a 

napirendre vonatkozóan. 

 
Hozzászólás:  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A belső ellenőrök a rájuk bízott feladatot elvégezték.  Nagyon örül annak, hogy az 
ellenőrzés során hiányosságokat, mulasztásokat nem tártak  fel, minden munkát 
rendben találtak. 
Ez a Körjegyzőség dolgozói és vezetője munkáját minősíti.  
   
 

A napirendhez kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 

 
Fischer József  polgármester:  
 
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi belső 
ellenőrzésének  jelentéseiről    szóló  előterjesztést és 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: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2011. (XI. 30.) számú határozata 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2011.évi belső ellenőrzésének tevékenységéről 

szóló tájékoztató elfogadásáról  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében,  – megtárgyalta a belső 
ellenőrzés 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot 
hozza: 
 
A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést Hantos Községi Önkormányzata és a felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének 
teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 

7.napirend  
 

Döntés  Hantos Község ivóvízminőségének javítása érdekében KEOP -7.1.0/11. 
kódszámú  „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” pályázat valamint az 

önrész biztosítása érdekében  EU Önerő Alaphoz benyújtandó pályázat  
beadásáról 

 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
A pályázat benyújtásához több határozatot kell a mai ülésen hozni. Valamennyi 
határozati javaslatot  kiküldtünk a képviselő-testület tagjai részére.  
 
Tudjuk, hogy a pályázat benyújtása nagyon fontos. A határidőt is feltétlenül be kell 
tartanunk.  Nagy előkészületi munkákat igényel ez az egész beruházás.  
Nagyon sok  adminisztrációs munkával jár. Sokszor beszéltünk  már erről  a 
pályázatról.  
Arra törekszünk, hogy minél kevesebb pénzből valósulhasson meg a beruházás, mert 
akkor a lakosságnak is kevesebbet kell majd később fizetnie.     
Közbeszerzési pályázatot kell majd kiírni a munkákra, de ez majd egy későbbi feladat 
lesz. Három cégtől kell majd árajánlatot bekérni.  
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Javasolja, hogy a Képviselő-testület hozzon döntést az első körös, tervezési szakaszra 
vonatkozó KEOP 7.1.0/11. pályázat benyújtásáról. Ez a pályázat a beruházás tervezési 
szakaszára vonatkozik.  Az önkormányzatnak különböző nyilatkozatokat kell tennie a 
pályázattal kapcsolatban.  
Nagyon sok mindent vállalnia kell az önkormányzatnak. Ezek a vállalások szerepelnek 
a határozati javaslatokban. Van olyan feladat, melyet vállalnunk kell, ami pénzbe 
kerül. Ezek is szerepelnek a határozati javaslatokban.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatokat  a napirenddel 
kapcsolatban  fogadják el, mert valamennyi szükséges a pályázat benyújtásához.  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondák el hozzászólásaikat, véleményüket  a 
napirendre vonatkozóan. 

 
A napirendhez kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a   Hantos Község ivóvízminőségének javítása 
érdekében KEOP -7.1.0/11. kódszámú  „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” 
pályázat valamint az önrész biztosítása érdekében  EU Önerő Alaphoz benyújtandó pályázat  
beadásáról  szóló  előterjesztést és 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 144/2011. (XI. 30.) számú határozata 

a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” 
című  projekt megvalósítása érdekében KEOP – 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű 

projektek előkészítése”   pályázati konstrukcióhoz pályázat benyújtásáról 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hantosi ivóvíz minőségének javítása 
érdekében „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” projekt címmel  az Új Széchenyi Terv 
- Környezeti és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP – 7.1.0/11 kódszámú 
„Derogációs víziközmű projektek előkészítése” pályázati konstrukcióban az Energia Központ 
Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet által 2011. évben kiírt támogatási pályázat 
benyújtását határozza el   

A projekt  összköltsége bruttó 6.687.000 Ft azaz hatmillióhatszáznyolcvanhétezer forint , nettó 
5.350.000 Ft azaz ötmillióháromszázötvenezer forint. 

A projekt forrásösszetétele :  
1.  KEOP – 7.1.0/11 kódszámú pályázati 
 konstrukcióban igényelt támogatás ( a projekt 
nettó összköltségének 85%-a): 

 
 
 
 

 4.547.500 Ft 
2. Saját forrás összesen: 2.140.000 Ft 
 2.1 Saját forrás: ( a projekt nettó                 
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összköltségének 15%-a)  
802.500 Ft 

2.2 Saját forrás ( a projekt         
összköltségének ÁFÁ-ja) 

 
1.337.500 Ft 

A projekt  összköltsége: 6.687.500 Ft 
 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a  pályázat benyújtásához szükséges saját 
forrás összegét 2.140.000  Ft azaz kettőmillióegyszáznegyvenezer forintot  az önkormányzat 2011. 
évi  költségvetéséről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletében   a  tartalék terhére 
elkülöníti, biztosítja. 
 
A Képviselő-testület a projekt  nettó összköltségének 15%-a , 802.500 Ft azaz 
nyolcszázkettőezerötszáz forint biztosítása érdekében a belügyminiszter 33/2011. (IX.29.) B.M: 
rendeletével módosított az Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai 
uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 
15/2011. (IV.22.) BM. rendeletben szabályozott EU. Önerő Alap támogatás iránt pályázatot 
kíván benyújtani. 
 
Felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy hantosi ivóvíz minőségének javítása érdekében „ 
HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” címmel   a szükséges mellékletekkel felszerelve a 
az Új Széchenyi Terv - Környezeti és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP – 
7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” pályázati konstrukcióban az 
Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezethez támogatására a pályázatot 
nyújtsa be,. 
 
Határidő:  2011. december 15. 
Felelős:  Fischer József  polgármester  
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  A hantosi ivóvíz minőségének javítása 
céljából a „Hantosi ivóvíz arzénmentesítése” címmel  KEOP – 7.1.0/11 kódszámú 
„Derogációs víziközmű projektek előkészítése”   pályázati konstrukcióhoz pályázat 

benyújtásához  szükséges nyilatkozatokról  szóló  előterjesztést és 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 
145./2011. (  XI. 30.  )   számú   h a t á r o z a t a 

 
 

A hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából a „Hantosi ivóvíz 
arzénmentesítése” címmel  KEOP – 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű 

projektek előkészítése”   pályázati konstrukcióhoz pályázat benyújtásához  
szükséges nyilatkozatokról 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Energia Központ Nonprofit Kft., mint 
Közreműködő Szervezet által 2011. évben  KEOP – 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű 
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projektek előkészítése pályázati konstrukcióban  a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából a 
„Hantosi ivóvíz arzénmentesítése” című pályázat benyújtását határozza el . 
A pályázat benyújtásához az alábbi nyilatkozatokat teszi: 
 

• Kijelenti, a  pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 
valódiak és hitelesek. 

• Kijelenti, hogy  a Pályázati felhívást és a Pályázati útmutatót, a vonatkozó jogszabályokat 
megismerte, tudomásul vette, ez abban foglalt feltételeket, kikötéseket., és korlátozásokat 
magára illetve az általa képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismeri el el, illetve kijelenti, 
hogy az abban foglalt feltételeknek és kikötéseknek az általa képviselt szervezet megfelel és 
biztosítja, hogy a támogatási jogviszony  fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen. 

• Kijelenti, hogy a pályázati útmutató részét képező támogatási szerződés tervezetet és az 
általános szerződési feltételt megismerte, és vállalja hogy a támogatás megítélése esetén az 
abban foglalt feltételekkel szerződést köt a közreműködő szervezettel, 

• Kijelenti, hogy a Pályázati felhívásban ás a Pályázati útmutatóban, valamint a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott a pályázó szervezetek részére előírt hozzájárulást igénylő 
feltételekhez a hozzájárulást megadja,  

• Kötelezettséget vállal arra, hogy  a Pályázati felhívásban és a Pályázati Útmutatóban előírt 
bejelentési tájékoztatási, nyilatkozat tételi, adatszolgáltatási és ellenőrzés tűrési és egyéb 
kötelezettségeknek eleget tesz 

• Kijelenti, hogy a Pályázati útmutatóban előírt tájékoztatási követelményeket, esélyegyenlőség 
és környezeti fenntarthatósági szempontokat megismerte, és a pályázat megvalósítása során 
az  általa képviselt szervezet annak betartásával jár el. 

• Kijelenti, hogy az általa képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a 
vonatkozó jogszabályokban. a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban foglalt 
kizáró ok nem áll lenn; 

• Kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz mellékelt okiratok másolatai ás az elektronikus 
adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és a pályázó 
szervezet székhelyén  rendelkezésre állnak, 

• Vállalja, hogy a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, a megvalósított, felújított, 
korszerűsített létesítményt a megvalósítástól kezdődően az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásától számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó 
engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti ,arra vagyonbiztosítást köt 

• Hozzájárul ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, az Országos 
Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az 
általa közölt adatokat felhasználhassák 

• Hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat az MVH továbbítsa az Irányító Hatóság 
részére, azzal a céllal, hogy azokat az intézkedéshez kapcsolódó monitoring 
tevékenységében , valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentéshez felhasználja 

• Hozzájárul ahhoz, hogy a megítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összegére, a 
határozat keltére vonatkozó adatokat az MVH továbbítsa a Magyar Államkincstár részére az 
országos monitoring rendszer működtetése céljából  

• Hozzájárul ahhoz, hogy az Áht.13/A.§.(4) bekezdése szerint az Áht.18/C.§. (13)-(14) 
bekezdéseiben meghatározott adatait,  az Áht. 18/C.§. (12)-(13) bekezdésében felsorolt 
szervek az (5)-(8) bekezdésben, valamint a 18/C.(12)-(13) bekezdéseiben foglaltak szerint 
felhasználják. 

• Kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. Törvény alapján vele szemben összeférhetetlenség, érintettség  nem áll fenn 

• Nyilatkozik, hogy a pályázatban szereplő felújítások  vonatkozásában a 2003. évi 
CXXIX.(Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására  köteles 

• Nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatban tervezett kiadások vonatkozásában ÁFA 
visszaigénylésre jogosult 

• Vállalja  a ” Hantosi ivóvíz arzénmentesítése” című projekthez kötődően  esélyegyenlőségi 

munkatárat ,felelőst alkalmazását 

• Vállalja, hogy a ” Hantosi ivóvíz arzénmentesítése” című projekthez kötődően  települési 

esélyegyenlőségi tervet, illetve Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/ Tervvel  

• Vállalja, hogy a projekt kezdő időpontjában foglalkoztatott nők létszámát a projekt 
befejezéséig  nem csökkenti, fenntartja 

• Vállalja, hogy környezeti szempontú tanúsítás szerint működik 

• Vállalja fenntarthatósági terv készítését 
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• Vállalja a partnerség építést a projekt tervezés és végrehajtás során  

 
 

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot és annak mellékleteit nyújtsa be  az Energia Központ 
Nonprofit Kft -hez.  
 
Határidő: 2011. december 15. 
Felelős:  Fischer  József polgármester 
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  
„ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  projekt megvalósítása 
érdekében KEOP – 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű projektek előkészítése”   
pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról  szóló  
előterjesztést és 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 146/2011. (XI. 30.) számú határozata 
a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” 

című  projekt megvalósítása érdekében KEOP – 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű 
projektek előkészítése”   pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó EU Önerő Alap pályázat 

benyújtásáról 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hantosi ivóvíz minőségének javítása 
érdekében „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” projekt címmel  az Új Széchenyi Terv 
- Környezeti és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP – 7.1.0/11 kódszámú 
„Derogációs víziközmű projektek előkészítése” pályázati konstrukcióban az Energia Központ 
Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet által 2011. évben kiírt támogatási pályázat 
benyújtását határozta el.   

A projekt  összköltsége bruttó 6.687.000 Ft azaz hatmillióhatszáznyolcvanhétezer forint , nettó 
5.350.000 Ft azaz ötmillióháromszázötvenezer forint. 

A projekt forrásösszetétele  és ütemezése:  
Forrás megnevezése: Összege: Pénzügyi ütemezése 
1.  KEOP – 7.1.0/11 kódszámú pályázati 
 konstrukcióban igényelt támogatás ( a projekt 
nettó összköltségének 85%-a): 

 
 
 
 

4.547.500 Ft 

 
 
 
 

2012.06.30-ig 
2. Saját forrás összesen: 2.140.000 Ft 2012.06.30-ig 
 
 
 

2.1  Saját forrás: ( a projekt nettó                
összköltségének 15%-a- EU 
ÖNERŐ ALAP-ból igényelt 
támogatás) 

 
 

802.500 Ft 

 
 
 
 

2012.06.30-ig 
2.2 Saját forrás ( a projekt         
összköltségének ÁFÁ-ja) 

 
1.337.500 Ft 

2012.06.30-ig 
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A projekt  összköltsége: 6.687.500 Ft 2012.06.30-ig 
 

A Képviselő-testület a projekt  nettó összköltségének 15%-a , 802.500 Ft azaz 
nyolcszázkettőezerötszáz forint biztosítása érdekében a belügyminiszter 33/2011. (IX.29.) B.M: 
rendeletével módosított az Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai 
uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló 
15/2011. (IV.22.) BM. rendeletben szabályozott EU. Önerő Alap támogatás iránt pályázat  
benyújtását határozta el. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a  pályázat benyújtásához szükséges EU 
ÖNERŐ ALAP-ból nem támogatható további önerő összegét 1.337.500 azaz 
egymillióháromszázharminchétezerötszáz forintot  az önkormányzat 2011. évi  költségvetéséről 
szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendeletében   a  tartalék terhére elkülöníti, biztosítja, a 
2012. évi költségvetéséről szóló rendeletébe beépíti. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az EU Önerő Alapból nyújtott támogatást 
2012. 06.30-ig felhasználja. 

 
Felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy hantosi ivóvíz minőségének javítása érdekében „ 
HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című projekt saját forrása kiegészítése , 
önerejének biztosítása érdekében az EU Önerő Alap pályázatot  a Belügyminisztériumhoz  a 
szükséges mellékletekkel felszerelve nyújtsa be, a szükséges nyilatkozatokat  tegye meg. 
 
Határidő:  2011. december 15. 
Felelős:  Fischer József  polgármester  
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ 
HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  projekt megvalósítása érdekében KEOP 
– 7.1.0/11 kódszámú „Derogációs víziközmű projektek előkészítése”   pályázati 
konstrukcióhoz pályázat  valamint a EU Önerő Alap támogatás iránti pályázat elkészítésére 
megbízási szerződés kötéséről  szóló  előterjesztést és 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 
147/2011.(  XI.30.)  Kt. számú  h a t á r o z a t  a 

 
a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ 

ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  projekt megvalósítása érdekében KEOP – 7.1.0/11 
kódszámú „Derogációs víziközmű projektek előkészítése”   pályázati konstrukcióhoz 
pályázat  valamint a EU Önerő Alap támogatás iránti pályázat elkészítésére megbízási 

szerződés kötéséről 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  projekt megvalósítása érdekében KEOP – 7.1.0/11 
kódszámú „Derogációs víziközmű projektek előkészítése”   pályázati konstrukcióhoz 
pályázat  valamint a EU Önerő Alap támogatás iránti pályázat elkészítésére megbízási 
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szerződéskötésről  szóló előterjesztést és az erről szóló megbízási szerződés tervezetét  az 
ügyben  az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi ivóvíz arzénmentesítése 
céljából a KEOP –7.1.0/11. kódszámú  „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” 
pályázati anyag  valamint a EU Önerő Alap támogatási iránti pályázat elkészítése 
feladat elvégzése érdekében  
 
Balogh Mártonnal ( 2481 Velence, szabolcsi u.6/A) megbízási szerződés kötését határozza 
el. 
 
A pályázatírói tevékenységről szóló  megbízási szerződés tervezetet változtatás nélkül 
elfogadja. ( A megbízási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva) 
 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  megbízási szerződést  Balogh 
Mártonnal ( 2481 Velence, Szabolcsi u. 6/A) aláírja. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2011. december 10. 
 
 
 

8.napirend 
 

Döntés vízmű üzemeltetési szerződésről 
 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
A jól működő vízműveket nem szabad tönkre tenni. A Fejérvíz ZRT több, mint 150 
településen, több mint 200.000 lakos részére  szolgáltat vizet. 
Országosan öt vízművet szeretnének megbízni ezzel a feladattal.  Mi azt szeretnénk, 
ha községünk vízellátását továbbra is a Fejérvíz ZRT  biztosítaná.  Hantos község 
vízfogyasztása nem magas, egyedül nem tudnánk megoldani a vízmű fenntartását és 
karbantartását. 
 
A Fejérvíz Zrt előszerződést szeretne kötni azokkal az önkormányzatokkal, akik 
továbbra is velük szeretnék ellátatni ezt a feladatot.  
 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondák el hozzászólásaikat, véleményüket  a 

napirendre vonatkozóan. 

 
 

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Fejérvíz Zrt-vel a hantosi  vízközmű 
üzemeltetésre vonatkozó üzemeltetési  szerződés  jóváhagyásáról  szóló   előterjesztést 
és 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  148/2011. (XI.30. )   
számú határozata: 

 
Fejérvíz Zrt-vel a hantosi  víziközmű üzemeltetésre 
vonatkozó üzemeltetési  szerződés  jóváhagyásáról 

 
Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete : 

 
Hantos  település egészséges ivóvíz ellátását biztosítandó a település vízművét 
jelenleg is  üzemeltető Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal ( Fejérvíz Zrt 8000 Székesfehérvár, 
Királysor 3-15., adószáma: 11111-544-2-07)  

 
határozatlan időre    üzemeltetési szerződést köt. 
 
A hantosi vízközmű üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés  
tervezetét  ( jegyzőkönyvhöz csatolva) jóváhagyja. 
 
 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
a Fejérvíz Zrt-t  értesítse  az üzemeltetési   szerződést megkösse. 
 
Felelős: Fischer   József polgármester 
 
Határidő: 2011. december 15. 
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9.napirend 

 
 

Bejelentések 
 

1. / Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolájában valamint a Tündérkert Óvoda 
Hantosi Tagóvodájában  keletkezett bérmaradvány felhasználásáról 
 
 

Fischer József polgármester:  
 

A Mezőfalvai polgármester Márok Csaba telefonon megkereste az ügyben, hogy úgy 
alakult  az intézményfenntartó társulás által működtetett  intézmények – Iskola, Óvoda 
- az anyagi helyzet, hogy jelentős megtakarítás , pénzmaradvány keletkezett. 
A pénzmaradvány összege :  1.811. 000.—Ft. Ez az összeg a dolgozók között 
felosztásra kerülhet.  
Az iskola részéről nyolc, az óvoda részéről három fő van érintve.  
Elég komoly összegről van szó, így szeretné, ha a képviselő-testület döntené el, hogy 
ez az összeg felosztásra kerüljön- e a dolgozók között, vagy sem. 
Megkérdezte Mezőfalva, illetve Daruszentmiklós polgármesterét arról, hogy Ők 
hogyan tervezik a pénz felhasználását. 
Mezőfalván nem ekkora összegről van szó. Nem osztják fel a meglévő összeget, 
csupán 80-100 ezért Ft/ fő kerül felosztásra.  
 
Daruszentmiklóson  rosszabb az önkormányzat anyagi helyzete, , így csak a kötelező 
kifizetni valót fizetik ki a dolgozók részére. (  minőségi bérpótlék:  bruttó: 63.700.—
Ft/fő)  
 
Ennek az évnek úgy indultunk neki, hogy nem terveztünk senkinek sem plusz juttatást.  
 
  

Kéri, hogy a témával kapcsolatban mondják el véleményüket, hozzászólásukat . 

  
 

Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 

A bérmaradvány a személyi előirányzaton belüli megtakarítást jelenti. Előirányzaton 
belüli felhasználáshoz nem feltétlen szükséges képviselő-testületi döntés, az 
intézményvezetője előirányzaton belüli felhasználásról önállóan dönthet. 
 
Véleménye szerint  a hantosi tagintézményekben keletkezett  bérmaradványt kapják 
meg azok a hantosi pedagógusok, dolgozók, akik semmivel sem végeznek rosszabb 
munkát, mint mezőfalvai kollégáik. 
 
 
 
 



 
24 

 

 Fischer József polgármester:  
 
 
Mezőfalva Nagyközséggel  és Daruszentmiklóssal  társulásban  vagyunk, ezért 
kérdezte meg mindkét település polgármesterét a bérmaradvány felosztásáról.  
Mezőfalva  a bérmaradvány egy részét osztja fel, a többi pénzt tartalékolja. 
Daruszentmiklós csak a kötelező fizetni valót fizeti ki.  
Mi ha felét fizetjük ki a meglévő összegnek, akkor a másik felét tartalékolni tudjuk  
jövőre. Annyival kevesebb hozzájárulást kell a jövő évben kifizetnünk Mezőfalvának.   
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Hantos Község Önkormányzatának- tekintettel stabil pénzügyi helyzetére-  hosszú 
évek óta most van lehetősége arra, hogy az oktatási intézményeiben keletkezett 
pénzmaradvány teljes összegét jutalmazásra felhasználva elismerje azok településért 
végzett munkáját.  
Ha megtakarítjuk ezt az összeget, nem biztos, hogy a megtakarítás eredményeképpen 
jövőre kevesebb pénzt kell átutalni Mezőfalvának, kevesebbe kerül az oktatási 
intézmények fenntartása. 
Továbbra is az a véleménye, hogy engedélyezze a képviselő-testület a teljes 
bérmaradvány jutalmazásra történő felhasználását.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Úgy gondolja, hogy kevesebb összeg jóváhagyásával  Hantosnak takarítjuk meg a fel 
nem használt összeget. Azt más célra tudjuk elkölteni. Úgy gondolja, hogy ha  kb.  
80.000.—Ft/fő juttatást kapnak a dolgozók, nagyon fognak neki örülni, hisz valószínű, 
hogy nem is számítanak semmire.  A mai világban ekkora összegnek is örülni kell.  A 
kecske is jóllakna és a káposzta is megmaradna.  
 
 
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző:  
 
Az idei évben a pedagógusok sok korábbi juttatása  elvonásra került, mert azt 
mondtuk, hogy takarékoskodni kell. Most meg maradt ez a pénz, mert megtakarították, 
akkor miért ne kaphatnák meg ? 168.000 Ft bruttó / főről van szó. Ha levesszük belőle   
az összes terhet, akkor nem marad nekik több, mint 80.000.—Ft/fő. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester:  
 
Az előző évben hat fő, az idei évben hét fő  dolgozik Hantoson az iskolában.  2010-
évben jóval több nettó fizetést kaptak a pedagógusok,  mint az idei évben.  
Itt bérmaradványról van szó. Tavaly több fizetést vitt haza,  az idén szégyelli amennyi 
fizetést  kap.   
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Tény, hogy évről- évre egyre többe kerül minden. A hantosi dolgozók takarították meg 
a bérmaradványt, véleménye szerint Ők kapják is meg. A tavalyi évhez képes sokkal 
kevesebb volt az idén a juttatásuk.  
 
A pedagógusok a 16000.- Ft helyett havi 12000.- Ft értékű étkezési jegyet kaptak meg.  
Véleménye szerint  ha maradt pénzmaradvány, az legyen kiosztva a hantosi dolgozók 
között, hiszen Ők takarították meg.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Véleménye szerint az   egész falut kell nézni, nem csak az iskolát, és az  óvodát. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Vannak mások is akik sajnos nagyon kevés pénzt kapnak. A védőnő főiskolát végzett 
és 6000.- Ft értékű étkezési jegyet kap havonta. Kevés a plusz juttatása , cafetériája is.  
 Bérfeszültség keletkezik a dolgozók között. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző 
 
Valóban vannak társulások, ahol a dolgozók a társulás létrejöttét követően kevesebb 
adható juttatásra lettek jogosultak, kvázi rosszabbul jártak és vannak, ahol a társulás 
létrejöttét követően bővült az adható juttatások köre illetve mértéke, és így kvázi 
jobban jártak.  
 Azzal, ha valakinek  nem adunk jutalmat, bár van rá módunk és lehetőségünk,  attól a 
másiknak nem lesz jobb.  
A képviselő-testület tagjainak  az együttes ülésen lehet   kérniük azt, hogy a védőnő 
kapjon több juttatást.  
Valóban vannak olyan önkormányzatok, ahol nincs lehetőség plusz  jutatásra, vannak 
dolgozók, akik semmi pluszt nem kapnak.  Nálunk most van lehetőség arra, hogy 
azoknak a dolgozóknak adjunk plusz juttatást, akik azt a pénzt megtakarították. Az  
idei évben sokkal kevesebb pénzt kerestek, mint 2010-ben. Ezek a dolgozók a  faluban 
és a  faluért dolgoztak.  
A pénz, a megtakarítás ott van az intézményben, be lett tervezve, át lett Mezőfalvára 
utalva, de nem lett elköltve. Tehát a bérmaradvány felhasználásának jóváhagyása nem 
indokol plusz kiadást az önkormányzat részére.  
Továbbra is az a véleménye, hogy kapják meg a közoktatási intézményben dolgozók 
az intézményben keletkezett bérmaradványt, melyet jutalomként közöttük az  
intézményvezető osszon el 
 
 
Fischer József polgármester  
 
Akármilyen döntés születik szeretné látni, hogy az intézményvezető hogyan 
differenciálja a kiosztható pénzt.  
A többi dolgozóval mi lesz ?  
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Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Ahogy már korábban mondta véleménye szerint attól senkinek nem lesz jobb élete, 
több pénze, ha a másik, akinek, bár részére van mód és lehetőség plusz juttatás 
biztosítására, nem kap. De az a véleménye, hogy az önkormányzat anyagi helyzete 
lehetővé teszi akár azt is, hogy képviselő-testületi döntést követően az önkormányzat 
többi dolgozója- a konyhán illetve egészségügyben dolgozók illetve a 
községgazdálkodáson foglalkoztatott munkavállalók- is kaphassanak jutalmat.  
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő:  
 
Egyetért azzal, hogy az iskola és óvoda dolgozói kapják meg plusz juttatásként azt az 
összeget, amit megtakarítottak, ami bérmaradványként keletkezett. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az elmúlt évben minden dolgozó kapott egy kis ajándékcsomagot  év végén, ahhoz 
képest most a pedagógusok jelentős  juttatást kapnak. 
Attól tart, hogy bérviszály lesz a dolgozók között. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Eddig sem volt bérviszály  Hantoson, a különböző önkormányzati feladatokon- 
oktatás, közigazgatás, egészségügy, konyha stb.- dolgozó köztisztviselők, 
közalkalmazottak, munkavállalók között. Az önkormányzati feladatokat különböző 
társulásokban részt véve látja el az Önkormányzat és ebből fakadóan eddig sem volt 
egyforma a különböző társulásokban foglalkoztatott munkavállalók juttatása, bár 
mindenki Hantoson és Hantosért, a hantosiakért dolgozott. Mindez eddig sem okozott 
viszályt, véleménye szerint most sem fog. 
Tavaly sokkal magasabb volt valamennyi területen foglalkoztatott  cafetéria kerete. .  
  A védőnő tudta, hogy mennyi étkezési jegyet fog kapni, amikor elvállalta  a munkát.  
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Nem volt választása a védőnőnek, mivel szüksége volt az állásra.  Korábban is voltak 
már feszültségek a védőnők   alacsony juttatásai miatt.    
Nem a pedagógusok ellen szól.  
Sajnos a lakosság anyagi helyzete is nagyon rossz. Szociális bizottsági tagként látja, 
hogy milyen kevés jövedelemből élnek az emberek. Nagyon sok a munkanélküli is. 
A mi dolgozóink, azért a munkanélküliekhez képest jó kondícióban vannak.    Nagyon 
sok családnak annyi az egy főre jutó jövedelme, mint a dolgozók caffetériája.     
 
Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Nem akar állást foglalni, mert tudja, hogy Sárkeresztúron is nagyon rossz az iskola 
anyagi helyzete. 6000.- Ft étkezési jegyet kapnak a pedagógusok.  
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Fischer József polgármester: 
 
 
A spórolással szeretett volna egy összeget  megmenteni a köz javára, amiből  más 
feladatot meg tudnánk oldani. Azért gondolt arra, hogy ne osszunk ki minden 
megmaradt pénzt. 
 
Egyik pedagógustól sem sajnálja a plusz juttatást, de a többi dolgozó ,pl. a  szakács, 
falugondnok is   elvégezte feladatát. Nekik  tudunk-e adni ekkora plusz juttatást?  
 
 
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi  ügyintéző:  
 
Bérnek bizonyos százalékát jutalomra be kell tervezni. Mi évek óta nem terveztünk, 
mert a képviselő-testület nem járult hozzá.  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Olvasta, hogy Sárbogárdon is csupán a cafetériát kapják a dolgozók, jutalmat nem. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Az önkormányzatok anyagi lehetősége nagyon eltérő, ami a jogszabályi előírásokon 
túl meghatározza, hogy dolgozói részére milyen fajtájú és mértékű  béren kívüli  
juttatást tud biztosítani.   Sárbogárd Város Önkormányzatának pénzügyi helyzete 
elképzelhető, hogy nem teszi lehetővé a jutalmazást, ugyanakkor a környékünkön is 
van olyan önkormányzat- pl. Szabadegyháza- ahol nem szokatlan az év végi jutalom.  
Az a véleménye, Önkormányzatunk pénzügyi helyzete lehetővé teszi azt, hogy az idén 
kapják meg a közoktatási intézményben dolgozók az intézményben keletkezett 
bérmaradványt, melyet jutalomként közöttük az  intézményvezető osszon el 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
A bérmaradvány felosztását javasolja. A jövő évre vonatkozóan a cafetériát át kell 
gondolni majd. Akik a falun belül dolgoznak  egységes cafetériát kapjanak, ne 
legyenek különbségek.  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A béren kívüli juttatások tekintetében a döntést a társulásokban részt vevő 
önkormányzatok képviselő-testületeinek kell meghozni.   
A különböző önkormányzati feladatokat különböző intézményfenntartó társulásokban 
és a társulások által működtetett különböző intézményekben látja el 
Önkormányzatunk. 
A béren kívüli juttatások tekintetében ebből és a különböző jogi szabályozásból ( Ktv. 
Kjt, Mtv. ) fakad az eltérés. 
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Valóban az lenne az ideális, ha minden dolgozó egyformán kapna plusz juttatást, de 
ennek megvalósításához nagymértékben a képviselő-testületek kellenek.   

 

Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolájában 
valamint a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájában  keletkezett bérmaradvány 
felhasználásáról  szóló  előterjesztést és 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 149/2011.(XI.30.) számú 
határozata 

 
Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és 

Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolájában valamint a Tündérkert Óvoda 
Hantosi Tagóvodájában  keletkezett bérmaradvány felhasználásáról 

 
 

Hantos Községi önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva a polgármester 
előterjesztésében a „Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola Művészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolájában valamint a 
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájában  keletkezett bérmaradvány 
felhasználása” című előterjesztést az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőfalva-Hantos 
Daruszentmiklós Közoktatási Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános 
Iskola Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
valamint a Tündérkert Óvoda gazdálkodási feladatait ellátó Mezőfalva 
Nagyközség Polgármesteri Hivatala által  
Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolájában valamint a Tündérkert Óvoda 
Hantosi Tagóvodájában  keletkezett 1.811.000 Ft azaz 
egymilliónyolcszáztizenegyezer forint bérmaradvány  felhasználását 
 
Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolájában valamint a Tündérkert Óvoda 
Hantosi Tagóvodájában  foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók  
 
munkájának elismerése ,  jutalmazása érdekében jutalmazási keretként történő  
felhasználását engedélyezi, jóváhagyja. 
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A jutalmazási keret felhasználásáról a tagintézmény vezetők döntenek. 
 
A  Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja  a polgármestert, hogy a döntéséről 
Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat Igazgatóját,  a Hantosi Tagiskola vezetőjét ,  a 
Tündérkert Óvoda  Vezetőjét és a Hantosi Tagóvoda Vezetőjét valamint  
Mezőfalva-Hantos Daruszentmiklós Közoktatási Társulás által fenntartott Petőfi 
Sándor Általános Iskola Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálat valamint a Tündérkert Óvoda gazdálkodási feladatait ellátó 
Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalát értesítse, a szükséges intézkedést 
megtegye. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő: 2011. december 5. 
 
 
2./ Gálné Papp Erika körjegyző helyettesítése Káloz községben.  
 
( Káloz Önkormányzatának írásos megkeresése a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva) 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Káloz község polgármestere  telefonon 
megkereste azzal, hogy   2011. december hó 1- napjától 2012. december 31-ig  Káloz 
községben  vállalja el a jegyző helyettesítését. A helyettesítés  heti egy nap lenne, 
illetve minden hónap utolsó előtti hétfőjén  lévő testületi ülésen kellene részt vennie. 
 
Egy évről lenne szó, mert a jelenlegi jegyző GYES-re megy, s várhatóan egy év múlva 
újra munkába áll.  
A polgármester úr tájékoztatása szerint az elérhetőségét  Hajnalné Dr Szecsődi 
Zsuzsanna a  Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának  
Vezetője  adta meg.  
 
A felkérés meglepte, szakmailag kihívásnak érzi és ugyanakkor megtiszteltetésnek 
tekinti. A kollégákkal és a családjával megbeszélte a helyettesítést és ők támogatták 
abban, hogy elfogadja a felkérést. Sajnos a polgármester úrral nem volt ideje az ülés 
előtt alaposan átbeszélni Káloz megkeresését. 
 
Ha a képviselő-testületek hozzájárulnak a helyettesítéshez, akkor vállalja a felkérést.  
 
Fischer József polgármester:  
 
A kérésen megütközött. Mind Hantos községben és Nagylók községben nagyon sok 
munkája van a körjegyzőnek. Többször jelezte a körjegyző,  hogy  nagyon sok a 
munka,  sokszor  hétvégén is dolgoznia kell.  
A polgármesteri tisztséget  társadalmi megbízatásként látja el, így a jegyzőre több 
feladat hárul.  
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Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Nem döntött könnyen  a jegyző helyettesítésére vonatkozó felkérésről, hiszen valóban 
nagyon sok feladata van jelenleg is, ami a jövőben a helyettesítés kapcsán még több 
lesz. Azzal, hogy a családja és kollégái támogatják a helyettesítés elvállalásában, 
lehetővé vált számára az, hogy megpróbálja ezt a szakmailag kihívást jelentő 
helyettesítés ellátását.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester:  
 
Ha kihívásnak érzi a felkérést, akkor próbálja meg. Kevés az az alkalom, amikor 
megkeresnek valakit , s felkérik a  munka elvállalására. Ez általában fordítva szokott 
lenni.   
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
A kollégáknak lesz több dolguk. Ha ők támogatták, akkor vállalja el a helyettesítést.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Úgy gondolja, ha a körjegyző bírni fogja az átjárást,  a többletmunkát, akkor támogatja 
a helyettesítést. A kérése az, hogy a hantosi ellátottság ne sérüljön, ne szenvedjen 
csorbát.  
Félti a körjegyző egészségét. Ha úgy érzi, hogy meri vállalni a feladatot , akkor 
támogatja.  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Jegyzőként helyettesített már korábban is – két alkalommal- Nagylók Községben. Úgy 
gondolja, hogy ahogy addig is, azt követően is úgy végezte munkáját, hogy a 
helyettesítés miatt egyik településen sem sérüljön a feladatellátás.  
 
Tisztában van azzal, hogy nem lesz könnyű dolga, de a hantosi és nagylóki   
képviselő-testületek hozzájárulnak a helyettesítés ellátásához, megpróbálja.  
Bízik abban, hogy a dolgozók segítik majd munkáját, hiszen Kálozon  8 dolgozó van, 
abból 3 fő  főiskolai végzettséggel rendelkezik.  
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  Káloz Községi Önkormányzat jegyzői 
helyettesítés engedélyezése iránti megkeresésére vonatkozó  határozati javaslatot 
fogadja el.  
Kéri, hogy aki a határozati  javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Az ügyben  : 
öt       igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2011. (XI.30.) számú 
határozata 

 
Döntés Káloz Községi Önkormányzat jegyzői helyettesítés engedélyezése iránti 

megkereséséről 
 
Hantos Községi önkormányzat Képviselő-testülete Káloz Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének megkeresésére a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 21. §. (5) bejezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Nagylók-
Hantos Községek Körjegyzője , Gálné Papp Erika 2011. december 1-től 2012. 
december 31-ig Káloz községben a távollévő jegyzőt helyettesítse. 
 
A helyettesítés hetente 1 munkanap: kedd 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyettesítésre 
vonatkozó megállapodást Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
egyező döntése esetén aláírja. 
 
Felelős: Fischer József 
Határidő: 2011. december 1. 

 

 
3. Közmeghallgatás.  

 
 

Javasolja, hogy a közmeghallgatás 2011. december 14-én 17-órakor legyen a 
kultúrházban. Ismerteti a határozati javaslatot. 

 
Kéri, hogy aki a határozati  javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az ügyben  : 
öt       igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-   testületének 

151/2011.( XI. 30.   )  Kt. számú 
h a t á r o z a t  a 

 
a közmeghallgatás időpontjáról. 

 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a 
közmeghallgatást: 
2011. december hó 14-én (szerda ) 17-órakor tartja a 
kultúrházban. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 
tegye meg. 
 
Határidő: 2011. december 14 
Felelős: Fischer József  polgármester 

 
 

 

Egyéb bejelentés nem hangzott el.  
 
 
 
 
 
 
 

Fischer József polgármester:  
 

 
 
 
 

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

 

                                    K.m.f. 

 
 
  Fischer József                                                                           Gálné Papp Erika   
   polgármester                                                                                 körjegyző           
 
 
 
 
 
 
 

 
/ : Suhaj Józsefné   :/ 

jkv. hitelesítő 


