
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

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

Horváth Jánosné  jegyzőkönyvvezető   
 
A lakosság részéről:  24   fő  
 
 
Igazoltan távol maradt: 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  négy          települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  négy        igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére négy      települési képviselőt   
megválasztotta.  
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Fischer József polgármester:  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:  
 

Napirend:  

 
1./ Közmeghallgatás 

Előadó: Fischer József polgármester  

 

2./.A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.)  és  a 14/2008. 

(XII.23.) ,a 11/2009.(IX.30.)  valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati 

rendeleteivel  módosított   2/2003(II.20.).önkormányzati  rendeletének  

módosítása. 

Előadó: Fischer József polgármester  

 

3./ Az ivóvíz díjáról szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Fischer József polgármester 

 
4./ A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat  Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása előzetes véleményezése 
 
5./ Bejelentések. 

 
 

 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 
                              

1. Közmeghallgatás.  
 
Fischer József polgármester : 
 

Ismerteti a közmeghallgatás anyagát, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva. 

 

Kéri , hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el kérdéseiket, 
hozzászólásaikat. 

 
 

Hozzászólások:  
 
 
Gyömörei Barnáné a hantosi Általános Iskola Vezetője:  
 
 
Az idei évben az általános iskolában és a környékén nagyon sok munkát végzett a 
lakosság. Megköszöni valamennyi  résztvevő segítségét  mind a pedagógusok, mind a 
gyermekek nevében.  
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Fischer József polgármester: 
 
 
Megköszöni Gyömörei Barnáné hozzászólását. A jövőben is igyekeznek dolgozni 
azon, hogy  az iskola, óvoda  és környéke minél korszerűbb, rendezettebb legyen.  
Szeretnénk, ha a gyermekek szívesen járnának az intézményeinkbe.  
 
Pataki Richárd:  
 
Szeretné megkérdezni, hogy az önkormányzat nem tudna valamit tenni a Dózsa utca 
elején található romos épületekkel kapcsolatban? Szerinte ezek a romos, elhanyagolt 
épületek   a falu képét jelentősen rontják. 
 
Sajnos az utóbbi időben  ismét  nagyon elszaporodtak a betörések, a besurrranások. 
Kellene valamit tenni annak érdekében, hogy megvédjük a falunkat , az értékeinket.  
 
Azt gondolja, hogy a lakóknak is  még nagyobb gondot kell fordítani a saját 
ingatlanuk , értékük megvédésére.  
Az önkormányzat tudna-e anyagi hozzájárulást fizetni azoknak, akik a vállalnák azt, 
hogy szabadidejükben  a községben megfigyelést végeznének, esténként , esetleg 
éjszakánként  járőröznének a faluban.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A Dózsa utca végén található gazdasági épületek magántulajdonban és sajnos árverés 
alatt vannak. Eddig az árverések nem voltak sikeresek. Az Önkormányzat a 
rendelkezésre álló eszközökkel – életveszélyes épületek esetén életveszély elhárítására 
kötelezés vagy például parlagfű mentesítésre felszólítás- mindent megtesz azért, hogy 
a terület rendezettebbé váljon. arra azonban nincs ráhatása, hogy az épületeket 
gazdasági célra hasznosítsák és ezért felújítsák.  
A kínai befektetőcsoportnak- akikről kiderült, hogy egyenlőre nem kívánnak 
befektetni- is figyelmébe ajánlotta ezt a területet. Többet ez ügyben az önkormányzat 
nem tehet. 
 
Az utóbbi időben valóban elszaporodtak a betörések.  Amennyiben a településen a 
Polgárőr Egyesület megalakul, akkor annak működéséhez az önkormányzat más civil 
szervezetekhez hasonlóan tudna támogatást nyújtani.  addig pedig, ahogy eddig is, ha 
gyanús autót látnak írják fel a rendszámát és szóljanak neki, majd Ő értesíti a 
rendőrséget. 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Ahogy a polgármester úr is említette egy egyesületi formában működő szervezetet, 
egy Polgárőr Egyesületet a képviselő-testület pozitív döntését követően tud támogatni 
az  önkormányzat. Ugyanakkor ez a támogatás nem kifejezetten a benne feladatot 
ellátó személy díjazására szolgál, más településen sem. Sajnos az a tapasztalata, hogy 
a más településen megalakult polgárőr egyesületek lelkesedés hiánya miatt nem igazán 
működnek. 
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Példaként említi, hogy Nagylók községben  is megalakult a polgárőrség , a Polgárőr 
Egyesület., melynek működéséhez az önkormányzat támogatást is nyújt. 
Önkormányzati támogatásból fedezik  a polgárőrség működését,- ruhavásárlást, 
benzinköltséget stb., természetesen számlákkal el kell számolni a támogatásról. 
Sajnos önkormányzati támogatás ellenére sem  működik a polgárőrség.  
A lelkesedés hiányát pénzzel nem lehet megfizetni. 
Hantos községben 2010.-ben pályázat keretében 3 fő településőr alkalmazására volt 
lehetőség. Rendszeresen járőröztek,   de sajnos a betörések, besurranások akkor is 
előfordultak.  
A betörők olyan technikával, telefonnal, helyi ismerettel  rendelkeznek, hogy könnyen 
kijátszották a településőröket.  
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Sajnos annyi pénzt nem tud az önkormányzat kifizetni, hogy több fő településőrt 
alkalmazzon. 
Próbálkozunk pályázni térfigyelő kamerákra , de nem tudni, hogy az majd hoz e 
megoldást. 
 
Valóban a lakosságnak is nagyobb gondot kell fordítani a saját értékékeinek  
megvésésére, valamint azonnal jelezni kell, ha a faluban gyanús alakokat, ismeretlen 
embereket, gépjárműveket látnak.  
 
Horváth Attila: 
 
Véleménye szerint nagyon nehéz kivédeni a besurranókat, betöréseket. Szinte 
tehetetlenek vagyunk velük szemben, hiszen nincs semmi eszköz a kezünkben.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Azt a tájékoztatást kapta a Sárbogárdi Rendőrkapitánytól, hogy sajnos nincs több 
rendőr, nincs pénz az alkalmazásukra. Kevés a pénz még az üzemanyagra is. 
Sajnos csak magunkra számíthatunk, ezért csak az összefogás segíthet. A lakosságnak 
össze kell fognia.  
Azt javasolja, hogy  ismét próbálják meg megszervezni a polgárőrséget. Ő segíteni 
fogja munkájukat, az önkormányzat anyagilag támogatni fogja az egyesületet, de 
egyedül nem tudja felvállalni a polgárőrség megszervezését és irányítását. 
Javasolja Pataki Richárdnak, hogy szervezze meg a polgárőrséget és álljon az élére.. 
 
Horváth Attila: 
 
Elmondja, hogy az önkormányzat egész évi munkájáról szóló tájékoztató, beszámoló   
nagyon részletes, mindenre kiterjedő volt. Az év során sok feladat megoldódott, sokat 
szépült a falu. 
 

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester: 
 
Elmondja, hogy a 2011. december 17-én  17-órakor a kultúrházban lesz  községi 
karácsonyi  ünnepség, az utolsó adventi gyertyagyújtás.  
Az óvodás, iskolás gyermekek műsort adnak, fellép a hantosi Népdalkör, a Faluvédő 
és Kulturális Egyesület az idei évben született gyermekeket köszönti, a szüleik  részére  
ajándékot nyújt át. 
Meglepetés is lesz, az Élelmiszer Banktól nagyobb mennyiségű édesség szállítmányt 
kaptunk, melyet a gyermekek részére az ünnepségen adunk át.  
Kéri, hogy az ünnepségen minél többen vegyenek részt.  
 
Megköszöni  valamennyi jelenlévő megjelenését. Elmondja, hogy a képviselő-testület   
tovább folytatja ülését, mert még több napirendi pontot kell megtárgyalnia. 
 
Annak aki a közmeghallgatáson szeretett volna részt venni, annak megköszöni a 
megjelenést, és a továbbiakban jó erőt, egészséget és kellemes ünnepeket kíván. 
 
A közmeghallgatás után  a lakosság részéről megjelentek  18.30 -órakor elhagyták a 

helyiséget. 
 

A Képviselő-testület folytatta ülését. 
 

2. napirend 
 
 

A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.)  és  a 14/2008. (XII.23.) ,a 
11/2009.(IX.30.)  valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati rendeleteivel  módosított   

2/2003(II.20.).önkormányzati  rendeletének  módosítása. 
  

     
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a rendelet-tervezetet        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Sajnos a szemétszállítási díjat a tervezett 8,8 %-os emeléshez képest csupán 7,5 %-ra 
tudták lefaragni a tárgyalások során. Tudjuk, hogy az üzemanyag ára állandóan 
emelkedik, s ez nagyon befolyásolja a szállítási díjat.  
Elmondja, hogy a VERTIKÁL  tájékoztatása szerint elég magas összegű  
szemétszállítási díj tartozások vannak.  
Tudomása szerint Hantos községben a kintlévőség összege nem  éri el a  100.000.- Ft-
ot. A tartozások behajtása folyamatban van.    
Ígéretet tettek arra, hogy az utcáink kátyúzását várhatóan a tavasszal elvégzik.  
  
 

Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el hozzászólásaikat, 
véleményüket. 
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Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Hantos községben nem  jelentős a szemétszállítási díj hátralék.  A tartozások behajtása 
folyamatosan történik, de sajnos vannak olyan  családok, akiktől a tartozás behajtása 
nehéz.  
 
 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a rendelettervezetet elfogadását.  
Kéri, hogy aki  A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.)  és  a 14/2008. 
(XII.23.) ,a 11/2009.(IX.30.)  valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati 
rendeleteivel  módosított   2/2003(II.20.).önkormányzati  rendeletének  módosítására  
vonatkozó rendelet  tervezetet elfogadja az  kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
Szavazás a rendeletről: 
Minősített többséggel: 

 

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

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  11/2011.  ( XII. 15. )   

                        Önkormányzati  
 

R E N D E L E T E 
 

A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.)  és  a 14/2008. (XII.23.) ,a 
11/2009.(IX.30.)  valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati rendeleteivel  módosított   

2/2003(II.20.).önkormányzati  rendeletének  módosításáról.  
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete : 

 
A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.)  és  a 14/2008. (XII.23.) ,a 
11/2009.(IX.30.)  valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati rendeleteivel  módosított   
2/2003(II.20.).önkormányzati  rendeletének  módosításáról  

 
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 

 
( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva ) 
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3. napirend  
 

Az ivóvíz díjáról szóló rendelet megalkotása 
 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  rendelet-tervezetet        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
A FEJÉRVÍZ ZRT az inflációnak megfelelő összegű  áremelést javasolt.  A lakosságot 
nem akarják tovább terhelni. A vízdíj így 4,2 %-kal emelkedne 2012. január l-től.  
Véleménye szerint ez elfogadható összeg .  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondák el hozzászólásaikat, véleményüket  a 
napirendre vonatkozóan. 
 
 
 
Hozzászólások:  
 
Hangyál Csaba  települési képviselő: 
 
Országosan 11 milliárd Ft vízdíj tartozása van a fogyasztóknak.  A jövőben a 
tartozások behajtása ügyében a szolgáltatók előbb fognak lépéseket tenni. 
Azoknak a fogyasztóknak,  akiknek jelentős összegű tartozásuk van, korlátozzák a 
vízhasználati lehetőséget, leszűkítik a csöveket. 
Van olyan település, ahol egy egész utca vízhasználatát lezárták, közutakat helyeztek 
ki, onnan viszi a lakosság a vizet.  
 
 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a 4,2 %-os vízdíj emelést. Továbbra is  a FEJÉRVÍZ ZRT lesz a 
szolgáltatónk, hiszen munkájukkal elégedettek vagyunk. 

 
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az ivóvíz 
díjának megállapítására vonatkozó rendelet  tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel  
szavazzon.  
 
Szavazás a rendeletről: 
Minősített többséggel: 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 



 

8 

 

az alábbi rendeletet megalkotta:  
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  12/2011.  ( XII.15. )   
                              Önkormányzati  

         R E N D E L E T E 
 

Az ivóvíz díjának megállapításáról 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete : 
 

Az ivóvíz díjának megállapításáról 
 

szóló rendelet-tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 
 

( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva ) 
4. napirend 

 
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása előzetes véleményezése 
 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el hozzászólásaikat, véleményüket  a 

napirendre vonatkozóan. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása előzetes véleményezése azért van 
szükség, mert a  költségvetési szervek belső ellenőrzésről szóló 193/2003. (XI.26.) 
Korm. rendelet (Ber.) 4.§ (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzési kötelezettséget, az 
ellenőrzést végző személy, egység vagy szervezet jogállását, feladatait a költségvetési 
szerv szervezeti és működési szabályzatában elő kell írni.  Ez az SZMSZ-ből kimaradt, 
ezért most pótolni kell.  

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
módosított  Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása előtt  a 
Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 7.11. pontja 
értelmében Nagylók Önkormányzat Képviselő-testületének és a másik társult település 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, az ÁMK  módosított  
Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása előtt  a Sárbogárd-
Nagylók Közoktatási  Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása alapján 
Nagylók Önkormányzat Képviselő-testületének előzetesen  véleményt kell 
nyilvánítani. 
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A napirendhez kérdés,   egyéb  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 előzetes véleményezéséről   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 : 
négy       igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2011. (XII.14.) 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, 
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 – kiegészítése  
elfogadását : 
 
„A XXIII. A pedagógiai, a nevelési és a segítő munka belső ellenőrzésével 
szemben támasztott követelmények  cím XXIII./A. A pedagógiai, a nevelési és a 
segítő munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények címre 
módosul.  
A szabályzat kiegészül a XXIII./B. fejezettel: 
 „XXIII./B. A gazdálkodás belső ellenőrzése 
1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht. ), az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 
(Ámr.), továbbá a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. ( 
XI.26.) Korm. rendelet (Ber.)  alapján Sárbogárd Város Önkormányzat és az 
általa irányított  költségvetési szervek és ellátott szakfeladatok belső ellenőrzési 
feladatait a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének 
feladatellátása keretében külső erőforrás bevonásával látja el. 
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2. A feladatellátás részletes szabályait a Társulási Tanács Munkaszervezetének 
Vezetője által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint Sárbogárd 
Város Jegyzője, a Társulási Tanács Munkaszervezetének Vezetője és a Megbízott 
belső ellenőr közötti Együttműködési Megállapodás  rendelkezései 
tartalmazzák.” 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbogárd Város 
Polgármesterét értesítse 
 
Felelős: Fischer  József  polgármester 
Határidő: 2011. december 20. 
 
 
 

5. napirend 
 

Bejelentések. 
 
 

 
1./ Dunaújvárosi Vizi Társulat üzemeltetői szerződése.  
 
A témára vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot a települési képviselők 

áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

Fischer József polgármester:  
 
Az előző ülésen  már szó volt arról, hogy a Start Munkaprogramban Hantos községből nyolc főt 

alkalmaz  1- évre a Dunaújvárosi Vizi Társulat.  
 
A közmunkások feladata a  mezőgazdasági utak , belterületi árokrendszeres utcák 
karbantartására lenne.   
A munkanélküliek munkához , fizetéshez jutnának, s  az utak, árkok is rendben 
lennének.  
Ez egy nagy lehetőség lenne  mind az önkormányzat, mind a munkanélküliek számára  
Kérte, hogy Hantos községben a Rákóczi utca, Dózsa utca, Táncsics utca, Kossuth 
utca, Hunyadi utca  karbantartása is szerepeljen a szerződésben. Ezeket az utakat 
átadnák kezelésre a  Viziközmű részére.  
 
Az általunk  biztosított közmunkások  a belterületi útjainkat is tisztítják, karbantartják, 
ha szükség lesz rá. A dolgozókat Ők fogják finanszírozni,  alkalmazni, ellenőrizni. 
Véleménye szerint ez a dolgozóknak is és az önkormányzatnak is jó lesz.  
 

Kéri, hogy a témára vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja, hogy a határozati javaslatot a képviselő-testület  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  
153/2011. (XII.14)  számú  

határozata 
 

Dunaújvárosi Vízi Társulattal a település közigazgatási területén található 
önkormányzati tulajdonban lévő vízfolyások, árkok kezelése érdekében  
üzemeltetői szerződéskötésről 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
polgármester előterjesztésében „a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a 
település közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonban 
lévő vízfolyások, árkok kezelése érdekében  üzemeltetői szerződéskötésről” 
szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a település közigazgatási területén található  
 
Hantos Községi Önkormányzata tulajdonában lévő vízfolyások, árkok 
kezelése érdekében  
 2012. január 1- 2012. december 31 közötti időszakra  
 
a Dunaújvárosi Vízi Társulattal ( 2400 Dunaújváros, Papír gyári út 30.  
 Cégjegyzékszám: Cg.07-16-000015  Adószám: 10088111-2-07 Képviselő: 
Bogáth Jenő igazgató Statisztikai számjel:10088111-4291-133-07)  
 
üzemeltetési szerződéskötését határozza el. 
 
 A  képviselő-testület  a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a település 
közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonban lévő 
vízfolyások, árkok kezelése érdekében  kötendő üzemeltetői szerződés 
tervezetét  változatlan formában jóváhagyja. 
 
(a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a település közigazgatási területén 
található önkormányzati tulajdonban lévő vízfolyások, árkok kezelése 
érdekében  kötendő üzemeltetői szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz 
csatolva.) 
 
A képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 
a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a település közigazgatási területén 
található önkormányzati tulajdonban lévő vízfolyások, árkok kezelése 
érdekében  kötendő üzemeltetői szerződést aláírja. 
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Felelős:   Fischer József polgármester 
Határidő:   2011.december 31.    

 
 
 
2./ Döntés a  háziorvosi rendelő és az iskola közötti útszakasz világítás 
korszerűsítéséhez szükséges  költségekről.  
 
Fischer József polgármester : 
 
Elmondja, hogy  a  háziorvosi rendelő és az iskola közötti útszakasz világítás 
korszerűsítése szükségessé vált. Már a korábbi ülésein is tájékoztatta a képviselő-
testületet a tervekről.  
 
Ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.  

 

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

témára  vonatkozóan. 
 
Hozzászólások:  
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
A lakosság részéről jelezték, hogy a Petőfi közt többen használják,  s jó lenne  oda is 

közvilágítási lámpát elhelyezni. 

 

Hangyál Csaba települési képviselő: 
 

Véleménye szerint a Petőfi közbe nem indokolt lámpa elhelyezése.  Annál sokkal fontosabb 

helyek is vannak, ahova világítást lehetne tenni.  

A Hunyadi utcában , Jókai utcában lévő oszlopokra is kellene közvilágítási lámpát tenni. 

 

Gálné Papp Erika körjegyző:  
 

A Petőfi közben nem laknak. A Rákóczi közben sincs közvilágítás. Oda is szükség lenne rá, 

mert ott lakó is van.  

 

Fischer József  polgármester:  
 
Jövő évben újra megvizsgálják a lehetőséget, hogy hova lehetne még  közvilágítási 
lámpákat kihelyezni.  Meg kell nézni, hogy a költségvetésben mennyi pénz lesz rá.  
 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a    háziorvosi rendelő és az iskola közötti 
útszakasz világítás korszerűsítéséhez szükséges  költségekről 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 : 
négy      igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
154./2011. (XII.14)  számú  

határozata 
 

Döntés a  háziorvosi rendelő és az iskola közötti útszakasz világítás 
korszerűsítéséhez szükséges  költségekről 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a  háziorvosi rendelő és az iskola közötti útszakasz 
világítás korszerűsítéséhez  szükséges  költségekről ” című előterjesztést és az 
ügyben az alábbi döntést hozta: 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő a  
háziorvosi rendelő és az iskola közötti útszakasz világítás korszerűsítését 
határozza el, 4 lámpatest elhelyezésével.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzat  tulajdonában lévő a  háziorvosi rendelő és 
az iskola közötti útszakasz világítás korszerűsítésének  megvalósításához 
szükséges 350.000 Ft –ot azaz háromszázötvenezer  a 2011. évi költségvetéséből a 
tartalék terhére biztosítja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos, 2011. december 31. 
Felelős:   Fischer József  
                 polgármester 
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Egyéb bejelentés nem hangzott el.  
 
 
 
 
 
 
 

Fischer József polgármester:  
 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést  19, 30  - órakor   bezárta.  

 

                                    K.m.f. 

 
 
  Fischer József                                                                           Gálné Papp Erika   
   polgármester                                                                                 körjegyző           
 
 
 
 
 
 
 

 
/ : Fischerné Koncz Katalin   :/ 

jkv. hitelesítő 


