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Igazoltan távolmaradt: Zab Zsuzsanna települési képviselő:  

 
 

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  négy        fő jelen van 
,azt  megnyitja.  
 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba     települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  négy    igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba    települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
 
Fischer József  polgármester :  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
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Napirend:  
 
1./  Közmeghallgatás.  
 
      Előadó: Fischer József polgármester   
 
 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
 
 

1. napirend 
 

Közmeghallgatás. 

 
 
Fischer József polgármester : 

 
Az önkormányzati  törvény előírja, hogy minden évben legalább egyszer 
közmeghallhatást kell tartani.  
 
A 2012-es év legfontosabb eseményeiről, tervekről , feladatokról, az elvégzett  
munkákról az alábbiak szerint tájékoztatja a jelenlévőket:  
 
Hantos község azon kevés települések közé tartozik,  akinek hitele, adóssága nincs.  
 
Minden számlánk ki vagy egyenlítve, kifizetetlen számlánk nincs. A  számlánkon 
jelenleg kb. 20 millió forint van. 
 
Az önkormányzat gazdálkodását a takarékosság jellemzi. Csak olyan dolgokba 
vágunk bele, amelynek látjuk a végét.  
 
Az idei évben több beruházást, felújítást végeztünk .  
 
A Képviselő-testület  legfontosabb munkája az intézmények zavartalan működtetése 
volt.  Az óvoda, iskola, háziorvosi szolgálat  működtetésében megpróbáltuk a 
legjobbat kihozni.  
Nagylók községgel körjegyzőséget működtetünk. Különböző Társulásaink vannak, 
ezáltal sok pénzt takarítunk meg.  
Az  idei évben nagy munkát jelentett a közmunkások foglalkoztatása.  
Sok gonddal és papírmunkával jár, de megérte, mert ezáltal, nagyon sok fő 
dolgozhatott az önkormányzatnál 6-8 órában  közmunkásként, így   egy kis 
jövedelemhez juthatott. 
A  START munkaprogramban kétszer hat fő dolgozott 8-órában egész évben.  E 
mellett 21 fő rövidebb-hosszabb ideig dolgozhatott  az önkormányzatnál 
közmunkásként. Ezek a munkások jelentős és maradandó értékeket teremtettek a 
falunkban.  
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Nyolc főt a Dunaújvárosi Vízitársulat alkalmazott, akiknek feladata a falunkban lévő 
árkok tisztítása, karbantartása volt. Sokat dolgoztak azon , hogy a vízelvezetés a 
belterületen és külterületen is megoldódjon. 
A faluban majdnem az önkormányzat a legnagyobb munkaadó. 
A közmunka pályázattal kb. 15 millió forintot nyertünk, munkabérre, munkaruhákra, 
eszközökre, gépekre, fóliasátorra.  
Nagyon pozitív eredményt hozott az idei év a közmunkaprogram  miatt is. 
A fóliasátorban és az iskola kertben kb. 400.000.—Ft értékű árut termeltek meg 
közmunkásaink. Az óvoda konyhájára ennyivel kevesebbet kellett költeni. 
Az  utak rendbetétele is nagy munka volt. Kb. 250 mázsa fa is kitermelésre került, 
amit majd később szeretnénk felhasználni. 
Az idei évben is nagyon sok rendezvényt tartottunk. Minden ünnepet 
megünnepeltünk. Március l5-ét is  megünnepeltük, a Jurta napokat megtartottuk. 
Nagyon sok  ember volt, aki segítette a munkák megszervezését és lebonyolítását. 
Elmondhatjuk, hogy színvonalas programokat sikerült összeállítanunk, 
megszerveznünk és lebonyolítanunk.  
Megépült az iskola kerítése , az iskola kert bekerítése  azért, hogy a megtermelt 
terményeket megvédjük, s idegenek ne mászkáljanak az iskola kertben. 
A temető is  bekerítésre került. Az utóbbi időben a  vadállomány nagyon 
elszaporodott, több sírt megrongáltak, ezért szükség volt a kerítés elkészítésére. 
Az említett munkákat részben a közmunkások végezték el részben, de  sok segítséget 
nyújtottak a falu lakói is társadalmi munkában.  
Hegedüs Csaba, Horváth Attila  nagyon sok társadalmi munkát végzett az év során.  
Megköszöni  munkájukat. 
Az iskola tetőszerkezetének javítása is sok munkát igényelt. Gombos János , Vida 
Imre itt jelentős segítséget nyújtott.  
Az iskola villámhárítója is  társadalmi munkában készült el.  
Kerékpártároló  építése során is csak az anyagköltséget kellett kifizetnünk.  
Jelentős felújítás történt a kultúrházban. Az elmúlt évben megszépült a park, ami már  
nagyon régi álmunk volt. Köszöni azoknak a munkáját, akik a felújításra nyert 
pályázat elkészítésében , lebonyolításában részt vettek. 
A park  felújítása után , és egyébként is szükségessé vált a kultúrház felújítása.   
A kultúrház felújítása során nem szórtuk a pénzt, hanem ésszerűen és takarékosan 
végeztük el a munkákat.  Sajnos a kultúrház felújítására nem volt pályázat kiírva, 
ezért saját erőből és nagyon sok társadalmi munkával kellett megoldani a feladatot. 
A kultúrházra a felújítás már nagyon rá fért, hiszen hosszú idő óta komolyabb  
felújítás nem történt a kultúrházon. A felújítási munkákat burkolási 
munka,parkettázás, festés, – kivéve a faipari szakmunkát – zömében a közmunkások 
végezték el. Kiemeli  Tausz László  munkáját. Tausz László közmunkásként dolgozik, 
s mint kőműves az év során több százezer forint értékű szakmunkát végzett el az 
önkormányzatnál. Nagyon  jó szakember, aki nagyon alacsony munkabérért dolgozott 
egész évben.  
Tűz András, Takács Zsolt, Nagy Gyula , Házi Tibor nagyon sok társadalmi munkát 
végzett községünkben. 
A térkövezési munkákat  szintén a közmunkásaink végezték el.  
Az óvoda épülete alatt egy pince került feltárásra. A  pince nagyon jó állapotban van, 
kevés  felújítással , javítással teljesen használható raktározási, gombatermesztési 
célra. 
Köszönetet  mond  Simon László vállalkozónak is, aki  nagyértékű  munkákat 
végeztetett el társadalmi munkában. Sokat segített id. Bolye Ferenc , s Horváth János 
is .  
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Jól működnek a civil szervezeteink is:  a Baba-Mama klub, az Ifjusági Klub, 
Nyugdíjas Klub.    
Köszöni  a hivatali dolgozók munkáját is, hiszen  nem nyolc órát dolgoznak, ha kell 
szabadidejüket is feláldozzák azért, hogy a munkák megfelelően el legyenek végezve.  
Köszöni  a képviselő-testület munkáját , valamint a Népdalkör, a táncosok  segítségét 
is. 
 
Arzén mentesítési pályázatról elmondja, hogy a pályázat benyújtásra került. 
Az ezzel kapcsolatos munkák már 2011-évben elkezdődtek.  Hantos községben az 
ivóvíz arzén tartama  a határérték köztelében van.  
Az arzénmentes vizet a lakosság részére  biztosítani kell. Jelenleg a tervezési munkák 
folynak. A 2013-év végére   a munkáknak be kell fejeződnie. 
Egyenlőre úgy tűnik, hogy új kút fúrására kerül sor Darumajor- Hantostelep területén. 
A mérések azt mutatják, hogy azon a területen található arzénmentes víz. 

 
A jövő évi munkákról , feladatokról elmondja,  hogy sok a bizonytalanság, a 
kapkodás. A jogszabályok, a törvények állandóan változnak, szinte követhetetlenek.  
2013. január l-én felállnak a járási hivatalok. Nagylók és Hantos Község Közös 
Önkormányzati Hivatalt hoz létre. 
Az iskolánkat állami kezelésbe adtuk át,  mert a törvény kötelezett rá bennünket.  
Mezőfalvával -  Daruszentmiklóssal társulásban voltunk.  A iskolákra vonatkozóan a 
társulások megszűnnek. Az iskolánk 2013. június 30-ig változatlan formában 
működik, a 7-8 osztály Mezőfalvára jár. Hogy utána mi lesz, azt egyenlőre nem lehet 
tudni.  Ha plusz normatívák nem lesznek, akkor a társulást nem érdemes fenntartani.  
Elképzelhető, hogy az óvodánk visszakerül hozzánk, a Társulás megszűnik majd, 
hiszen már nincs miért társulni.  
Sajnos nálunk az iskolában nagyon kevés a gyereklétszám. Nem biztos, hogy így 
maradhat tovább az iskola  az alacsony gyermeklétszám miatt. 
 
A járási  hivatalok kialakításánál is nagyon sok a bizonytalanság. A jelenlegi állások 
szerint  a járási hivatalok  több feladatot átvesznek, de a feladatok előkészítői munkái 
itt maradnak a településen.   
Jelenleg a Hantosi kirendeltségen  három fő látja el a hivatali munkát egy körjegyző 
irányításával. Ezt a munkát kevesebb létszámmal ellátni nem lehet úgy, hogy az 
ügyintézés színvonala megmaradjon.  Úgy tűnik, hogy január l-től a jelenlegi 
létszámmal működik tovább a hivatal, így bízik benne, hogy a lakosság a  jövőben is 
megfelelően ki lesz szolgálva, az ügyek intézése miatt senkinek sem kell elutaznia 
Sárbogárdra. 
 
A járási hivataltól várhatóan  hetente egy alkalommal kijár egy ügysegéd a faluba 
azért, hogy a hantosiak ügyeit intézze, ne kelljen Sárbogárdra utazniuk  az 
ügyfeleknek.    
Nagylók községgel közösen hozzuk létre az Önkormányzati Hivatalt.  

 
2013-évre   beadtunk egy pályázatot a  START munkaprogramra. Úgy néz ki, hogy 
megnyertük, s ez kb. 23 millió forint értéket jelent. 18 főt lehet  foglalkoztatni a 
közmunka programban.  
A temetőben járda építésére kerül majd sor, amit a közmunkások végeznek el, csupán 
az anyagot kell megvásárolni.  
A faluban is szeretnénk több járdát építeni.  



 

5 

 

Az árkok tisztítását, felújítását folytatni kell, s sort kell keríteni az árkok 
kibetonozására is.  A külterületeken a földes utakat is karban kell tartani.  
 
Egy kazánprogramos pályázatot benyújtottunk, s meg is nyertük.  Az óvoda 
gázkazánját szeretnénk lecseréltetni, mert a fűtés sokkal olcsóbb lenne.  A 
kazánprogramban   két főt lehetne egész évben foglalkoztatni. Ez sem utolsó 
szempont. A nagy teljesítményű kazánban még bálaszalmát is  lehet tüzelni.  
 
 
- Fischerné Koncz Katalin települési képviselő 17.30-órakor elhagyta a helyiséget -   

 
  

 
Fischer József polgármester : 
 
A jövő évi tervekkel kapcsolatban elmondja, hogy : 
a kultúrház színpadát fel kell újítani,   a mennyezetét  alacsonyabbra kell venni, mert 
sokkal kevesebb  lenne a fűtési költség.    
A parkban a közvilágítást bővíteni szeretnénk.  
A parkban egy új játszóteret szeretnénk építeni a Faluvédő és Kulturális Egyesülettel. 
Erre a pályázatot már benyújtottuk. Ez egy 5 millió forintos pályázat. A jövő év 
áprilisában derül ki, hogy nyer-e a pályázatunk.  

 
Amire tudunk és érdemesnek találjuk , arra pályázunk.  

 
A 2012. szeptember 7-én megjelent 1331/2012. (IX. 7.) Kormány határozat 
értelmében hivatalossá vált, hogy szeptember-október folyamán a Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP) keretében megjelennek az épületenergetikát és 
energiatermelő beruházásokat támogató pályázatok. 

A pályázatok keretében önkormányzatok, egyházak, nonprofit szervezetek összesen  
- 23 milliárd forintnyi összegre pályázhatnak épületenergetikai és közvilágítási 

témakörben, megújuló energiaforrások bevonásával vagy anélkül, Közép-
Magyarország régióban és azon kívül . 

- 11 milliárd forintnyi összegre megújuló alapú energiatermelésre . 

A fenti határozat értelmében önkormányzatunknak lehetősége nyílik pályázni a 
megújuló energia alapú hő- és villamosenergia-termelés vissza nem térítendő 
formában történő támogatására . A pályázatok esetében a támogatásintenzitás 
várhatóan 85%-os lesz. 

A pályázat keretében létrehozható egy közel 50 kW teljesítményű napelemekből álló 
erőmű, amely bruttó bekerülési költsége megközelítőleg 50 millió forint. A beruházás 
költsége az igénybe vehető támogatásból 42,5 millió Ft összegig, míg a vállalandó 
önrészből kb. 7,5 millió Ft finanszírozható. Az önrészt kedvező kamatozású hitelből 
tudja az önkormányzat biztosítani, amelynek éves törlesztése a megtermelt és 
értékesített elektromos áram bevételéből történhet. 

Sikeres pályázat esetén településünkön megvalósulhat az első nagyobb megújuló 
energia hasznosításával létrejövő beruházás, amely eredményeként a község 
közintézményeinek villamos-energia ellátásának költsége csökkenthető. Ezzel 
hozzájárulunk településünk költség hatékony gazdálkodásához, valamint a 
környezettudatos életmód feltételeinek megteremtéséhez. 
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Négy település :   Mezőfalva, Nagylók, Hantos, Sárbogárd képviselői  Nógrádban 
megnézték azt a napenergia hasznosítását célzó  beruházást, melyet KEOP –os 
pályázati támogatásból valósítottak meg.  Nógrád 1500 fős település.  
Nagyon jók a tapasztalataik az elkészült beruházással kapcsolatban. A beruházás 
költségei  kb. 3-4 év alatt megtérül.  

 
A Napelemes pályázatra szeretnénk pályázni, bízik benne, hogy január hónapban 
kiírják a pályázatot.  Ha ez a pályázat megvalósulna, akkor jelentős pénzt takarítanánk 
meg az energián.  
 
 
Hunyadi-Rákóczi utcát szerettük volna  felújítani.  Az csak pályázat útján lehetséges. 
Önerőből nem tudjuk megoldani, mert nagyon sokba kerülne, kb.  60-65  millió Ft –
ba. (1028 fm-)   A pályázatot  elkészíttettük, de sajnos nem tudtuk benyújtani.  
Bízunk benne, hogy újra kiírják a pályázatot , s akkor már sikerrel járunk.  
Sajnos nem tudtuk azt előre, hogy az állam átvállalja a hiteleket. Ha tudtuk volna, 
akkor belevághattunk volna akár pályázat nélkül is.  
Az idei évben az utak kátyúzását, padkázását végeztük el. E munkával kicsit 
javítottunk az utakon, de  ez nem oldja meg a problémát.  Mindenképpen szükség 
lenne az utak teljes felújítására. 
 
Sajnálatos módon a Polgárőrség megalakulása nem jött össze.  Három olyan fórumot 
hívtunk  össze, ahol különböző előadók vettek részt, s elmondták a  tapasztalataikat.  
Sajnos nagyon kevesen jelentek meg ezeken a fórumokon. Ilyen kevés emberrel nem 
lehet a Polgárőrséget megalakítani. ( 7-8 fő  ) 
Sajnos a bűnözés a mi falunkban is megjelent. Egy közmunkás hónapokig éjszaka 
vigyázta a falu nyugalmát, de sajnos egyedül nem ért el eredményt.  
Reméljük, hogy kamerás rendszerre írnak ki pályázatot, s pályázni tudunk rá.  
 
 
A jövő évben sajnos a bevételi forrásaink kevesebbek lesznek, ad adó egy részét az 
állam elviszi.     
Mindenképpen azon leszünk, hogy az intézményeink működtetését biztosítsuk. 
Szeretnénk továbbra is látványos dolgokat csinálni, felújítási munkákat végezni. 
 
Megköszöni azoknak a munkáját, akik  segítették munkáját, részt vettek a falu 
szépítésében, a falu életében,  a rendezvények szervezésében és lebonyolításában.  
Köszöni a sok-sok  önzetlen  társadalmi munkát. 
 
Kéri, hogy a jövőben is dolgozzunk együtt, segítsük egymás munkáját, azon legyünk, 
hogy a kis falunk szebb , élhetőbb legyen. 
 
Ehhez kíván sok erőt, egészséget mindenkinek.  
 
 
 

Kéri , hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el kérdéseiket, 

hozzászólásaikat. 
 

 

Hozzászólások:  
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Vágó István:  
 
Az elmúlt hónapban  a Magyar Élelmiszerbanktól  kapott segélyszállítmány kiosztásra 
került. 
Véleménye szerint nem jó az elosztás, mert volt, aki talicskával vitte haza a kapott 
élelmiszereket, sokan pedig nem kaptak semmit.  Több helyen úgy osztják el a kapott 
támogatást, hogy minden ember kap egy csomagot. Van olyan falu, hogy minden 
nyugdíjast  és rászorulót támogatnak. El kellene gondolkozni a jövőben a 
segélycsomag elosztásának módján.  
Úgy gondolja, hogy a mi falunknak büntetés az, hogy nincs hitele. Ha lenne úgy, mint 
Nagylóknak, azt az állam átvállalná. Mivel nekünk nincs hitelünk, így nem kapunk 
semmit az államtól.  
Az állam azt bünteti, aki jól gazdálkodik. 
 
Válaszadás:  
 
Fischer József polgármester:  
 
A Magyar Élelmiszerbank  Egyesület  2012. november hónapban élelmiszer  
segélyszállítmányt biztosít a lakosság részére. 
A segélyszállítmány  2012. november 24-én  kiosztásra került.   
Az elmúlt évben az önkormányzat öt alkalommal kapott segélyszállítmányt az Élelmiszer 
banktól. Az idei évben csak egyszer, azt is többszöri telefonálás és igény benyújtás után. A 
válság  az Élelmiszerbankot is elérte.  
A segély kiosztása iszonyatos mennyiségű papírmunkával jár, de szívesen csináljuk, 
szeretnénk, ha minél több adományt kaphatna a lakosság.  A segélyeket szigorú szabályok 
betartásával lehet kiosztani.  Meg van határozva, hogy hány fő kaphatja,  meg van határozva a 
rászorulók köre  is, s csak szociálisan rászoruló személyek kaphatják. Ez segély, nem lehet az 
lakók részére egyformán kiosztani.  
Ezt az adományt igazságosan elosztani nem lehet. 320 fő részesült az adományból, ez a 
lakosság egyharmada. A  jövedelemhatárok is  meg vannak szabva az elosztás során.  
Az adományt a nehéz szociális helyzetben lévő rászorul családok, munkanélküliek, 
kisnyugdíjasok, egyedül élők, több gyermeket nevelő családok kapták.  
A segély elosztását szigorúan le kell papírozni, el kell számolni róla, s szigorúan ellenőrzik is.   
Ha nem megfelelően történik az elosztás, akkor az önkormányzatot kizárhatják belőle, jövőre 
már nem adnak támogatást,  sőt ha szabálytalanságot észlelnek megbüntetik az 
önkormányzatot. 
 
Lehet, hogy  van olyan település, aki más szervezettől  kapja a segélyt, vagy saját 
önkormányzata adja, ,  s nem olyan szigorúak a szabályok.  
Mi az Élelmiszerbanktól kapjuk a szállítmányt, s a felhasználásról szigorúan el kell számolni. 
 
Nagyon örülünk, ha kapunk szállítmányt, hiszen nagyon sok családot tudunk belőle támogatni 
, és nagyon sok családnak ez a támogatás sokat jelent. Felvállaljuk azt is, hogy akik nem 
részesülnek a támogatásból , azok zokon veszik és igazságtalannak tartják az elosztást, de 
nem lehet mindenkinek megfelelni, a segélyt igazságosan elosztani. 
 
 
Az állam valóban átvállalta az önkormányzatok hiteltartozásainak visszafizetését. Valószínű, 
hogy voltak olyan önkormányzatok, akik meggondolatlanul , felelőtlenül vettek fel sok hitelt, 
S gondot jelentett a hitel visszafizetése. 
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Nagyon sok önkormányzat  - mint az említett Nagylók  is -  úgy vette fel a hitelét, hogy 
vállalta annak visszafizetését és vissza is tudta volna fizetni. Mivel az állam átvállalta a hitel 
visszafizetését, természetesen  nem utasította vissza, így jól járt vele. 
Az, hogy nekünk nincs hitelünk , most részben jó, részben  viszont rossz, hiszen , ha lenne, 
azt  most nekünk is elengedték volna. Ez valóban kicsit igazságtalan, de bízunk benne, hogy 
azokat az önkormányzatokat is támogatni fogják valamilyen módon, akiknek nincs tartozásuk, 
nem mentek bele hitelekbe, olyan beruházásokba, amit nem tudnának visszafizetni. 
 
Az is segítség lenne nekünk, ha olyan pályázatot írnának ki, amihez nem kérnek tőlünk 
önerőt. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 

 
Az élelmiszer segély osztással kapcsolatban szeretné hangsúlyozni, hogy azt az Európai 
Uniós Élelmiszersegély programja keretében  az abban résztvevő magyarországi 
segélyszervezethez benyújtott igény alapján tudjuk biztosítani.  
Az Európai Unió Élelmiszersegély programjában hazánkban 5 segélyszervezet vesz részt, 
valamennyi ugyanolyan feltételeket támaszt a programban résztvevő önkormányzatokkal 
szemben illetve azonos módon határozza meg  a segélyre való jogosultsági feltételeket. 
A rászorulósági feltételek egyértelműek, szigorúak, ezek betartását az MVH- mint az európai 
élelmiszersegély program irányító hatósága- ellenőrzi. 
Nem nagyon tudja elképzelni, hogy van olyan magyarországi település, melynek valamennyi 
lakója- kivétel nélkül- a létminimum alatt élne, illetve valamennyi lakója esetén teljesülnének 
az élelmiszer segélyre való jogosultsági feltétel valamelyike. Ugyanis csak ebben az esetben 
kaphatna a település valamennyi lakója élelmiszer segélyt, csomagot. 
 
Általánosan is igaz az, ami az élelmiszer segély esetén is, nagyon nehéz – szinte lehetetlen a 
döntést úgy meghozni, hogy azzal mindenki elégedett legyen. 
 
A Szociális Bizottság, akik a segély elosztásáról döntöttek igyekeztek a jogszerűség 
betartásán túl az igazságos elosztásra  is törekedni. 
A döntés meghozatalakor a rendelkezésre álló adatok  valamint a jogosultsági feltételek 
alapján hozták meg.  
 
Az önkormányzatok adósságállományának állami konszolidációjával kapcsolatban szeretné 
elmondani, hogy az országgyűlés  a 2012. évi költségvetési törvényt úgy módosította, hogy az   
5000 fő alatti  település önkormányzatai hitelállományát konszolidálja a jogszabályban előírt 
feltételek teljesülése esetén.  
 
 
Horváth Jánosné  igazgatási ügyintéző: 

 
A segélyeket nem könnyű elosztani.  Szeretnénk, ha a lakosság minél többször részesülhetne 
az adományból, ezért több alkalommal sürgettük már az Élelmiszerbankot a szállítmányért. 
Valóban nagyon sok munkát jelent az adomány elosztása, de szívesen dolgozunk vele, hiszen 
nagyon sok családnak örömöt és nagy segítséget jelent a támogatás . 
Szigorúan meg van határozva, hogy kik részesülhetnek a támogatásban. 
Tudjuk, hogy a segélyt igazságosan elosztani soha nem lehet, hiszen aki nem részesül belőle, 
annak rosszul esik. 
Az lenne jó, ha több  segélyt kapnánk, s mindenki egyformán részesülhetne belőle. Ez sajnos 
most nem így működik. 
A szociális bizottság segítségét kérte az elosztás során éppen azért, hogy nehogy kimaradjon 
olyan család az adományból, akiről a hivatal nem tudja, hogy nehéz anyagi és szociális 
helyzetben van.  A szociális bizottság döntése alapján kapták meg a rászorulók az adományt. 
Az elosztás során elsősorban  figyelembe vettük család anyagi és szociális helyzetét. 
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Támogatásban részesült  : 
• valamennyi nyilvántartott regisztrált  munkanélküli,  szociális segélyben, 

foglalkoztatási támogatásban részesülő személy családja, 
• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok, 
• lakásfenntartási támogatásban részesülő családok,  
• valamennyi egyedül élő nyugdíjas, akinek nyugdíja nem haladja meg a meghatározott 

összeget, 
• s olyan nyugdíjasok is, ahol két nyugdíjas van, de tudjuk, hogy nyugdíjuk nagyon 

alacsony. 
 
Sajnos minden nyugdíjasnak nem tudtunk az adományból adni, mert annyit nem kaptuk. 
Összesen 320 fő részesült az adományból, ami nem kevés. 
 
Bízunk benne, hogy jövőre többször és több adományt  kapunk, s akkor több családot tudunk 
az adományból részesíteni. 
 
 
Moldicz Ferenc: 

 

A Rákóczi és Hunyadi utca egy része  felújításra sorul. Annyira tönkre ment, hogy ha így 
folytatódik nem fogják beengedni a buszokat a faluba.  Jó lenne mielőbb felújítani.  
Az utak kátyúzása nem ér szinte semmit. Újra pályázatot kellene benyújtani az út felújítására. 
 

Válaszadás: 

 

Fischer József polgármester: 

 
Természetesen újra benyújtjuk a pályázatot, ha lesz rá lehetőség.  Jelenleg nincs pályázat 
kiírva útfelújításra. Valóban nagy szükség lenne rá.  
Az iratok , a dokumentumok rendelkezésre állnak, bármikor be tudnánk adni.  
Ha a benyújtott pályázat nyer, még akkor sem biztos, hogy megkapja az önkormányzat rá a 
pénzt. Volt rá példa ( Káloz ) hogy a pályázat nyert, de  sajnos a pályázati pénz  elfogyott, így 
annak hiánya miatt mégsem kapták meg.  
Nem tudjuk mit hoz a jövő, mire lesz lehetőség, pályázatot mire írnak ki.  
 
Önállóan sajnos nem tudjuk az utat felújítani, mert 60-65 millió forintba kerülne. Ennyi pénzt 
Nem tudnánk előteremteni.  Ennyi hitelt sem kapnánk, s nincs biztosíték arra hogy az állam 
jövőre is kifizetné az önkormányzat hitelét.   
 

Pataki Richárd: 

 

 

A Simon KFT  mezőgazdasági gépei, traktorja, kombájn,  árút szállító kamionok a Hunyadi 
utcában közlekednek. Teljesen tönkreteszik az utat, s balesetveszélyes is, hiszen sok gyerek, 
kerékpáros, gyalogos van az utcán.  Meg kellene  határozni, hogy csak a Nagylóki és Dózsa 
utcán közlekedhessenek a mezőgazdasági gépek. 
 
A faluból ki kellene tiltani a házalókat, a „   csilingelős „  autókat.  Sok családban van 
kisgyermek, aki napközben alszik, többen éjszakás műszakban dolgoznak, nappal pihenni 
szeretnének.  
Azzal nincs semmi gond, hogy ha az árusok  árúikat a kultúrházban, vagy közterületen 
árulják, hiszen sok olyan árút hoznak, amiért nem kell a lakóknak elutazni más településre. 
A bosszantó az, amikor hangjelzést használnak az árusok, mert attól nem lehet pihenni. 
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Válaszadás:  

 
Fischer József polgármester:  

 
A mezőgazdasági gépek valóban bemennek a faluba, s ez nem jó. Már többször felhívta a 
vállalkozó figyelmét arra, hogy a gépek ne közlekedjenek a Hunyadi utcában, hanem  
kerüljék ki a falut. 
Újra  felhívja a vállalkozó figyelmét arra, hogy a gépek ne a faluban közlekedjenek. El kell 
gondolkozni azon, hogy útjelzőt táblát kell kihelyezni, ami megtiltja, hogy a nagygépek, 
kamionok a falun keresztül közlekedjenek. 
 
A „csilingelős”, hangjelzős  árusokat a faluból kitiltani nem lehet , mert a törvény nem 
engedi. Ők azért használják a hangjelzést, mert az emberek arra jönnek ki, felfigyelnek rá. 
Csupán azokat a vállalkozókat, házalókat tilthatjuk ki, akiknek nincs engedélye az árusításra. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Alkotmánybírósági döntés van arra, hogy a mozgóárusítást az önkormányzat nem 
rendeletben tilthatja meg. 
 
 
Id. Bolye Ferenc: 
 
Egyetért a polgármester tájékoztatójával. Büszke rá, hogy Hantos községben nincs 
hitele, az önkormányzat jól gazdálkodott. 
Bízik  benne, hogy azokat az önkormányzatokat is támogatni fogja az állam, kinek 
nincs tartozása. A faluban valóban sok szépítés, felújítás történt, amit jónak tart. 
Kishantosi KHT is több embert alkalmaz a munkanélküliek közül. Nem biztos, hogy 
mindig a nagy cégeket , vállalkozókat kell kiemelni. Jó az együttműködés az 
önkormányzattal.  
Nem tudni, hogy mi lesz a Kishantosi KHT sorsa. Ha nem  működhet tovább, az az 
egész falu kárára lesz.  
Az iskolával kapcsolatban elmondja, hogy jó lenne, ha az alsó tagozat legalább 
Hantoson maradhatna. Hogy lehet az, hogy kisiskolások is a Mezőfalvai iskolába 
járnak, nem Hantosra? 
Valóban gond az, hogy a mezőgazdasági gépek a Hunyadi utcán közlekednek. 
Véleménye szerint a Zrínyi utca végén  önkormányzati tulajdonban lévő fákat  ki 
kellene szedni, s annak helyére utat kellene építeni. A vállalkozó építse meg magának 
az utat, s azon közlekedjenek a mezőgazdasági gépek. 
A kamionok irányítását is megoldhatná a vállalkozó. Telefonon magyarázzák el 
nekik, hogy csak a Nagylóki és Dózsa úton közlekedhetnek jelenleg. 

 
 
 
 
Válaszadás:  

 
 
Fischer József polgármester: 

 
Köszöni az elismerő szavakat. Drukkol azért, hogy a Kishantosi KHT talpon 
maradjon, a földeket továbbra is Ő művelhesse. 
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Minden vállalkozást meg kell becsülni a kisebb vállalkozókat is. A Simon KFT  
nagyon sokat segít  a falu minden területén anyagilag is és egyéb módon is. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a szabályokat nem kell betartania. Igyekszik is 
betartani. Újra felhívjuk figyelmét arra, hogy a tulajdonában lévő mezőgazdasági 
gépek ne a faluban közlekedjenek. Arra viszont egy vállalkozót, egy céget sem 
kötelezhetünk, hogy bitumines, aszfaltos , vagy egyéb utat építsen magának.  
 
Az iskolával  kapcsolatban elmondja, hogy valóban azt az álláspontot képviselte, hogy 
az 5-6 osztály is átjárjon Mezőfalvára. Ennek több oka volt.  Lehet, hogy az élet Őt 
igazolja majd, lehet, hogy nem. 
Az alsó tagozatot mindenképpen szeretné Hantoson tartani, de, hogy lehet-e   az a 
jövő kérdése. Sajnos nagyon kevés az iskolás korú gyermek. 
 
Igaz, hogy az iskolai társulás megszűnik, s járásilag  Sárbogárdhoz fogunk tartozni, de 
mégis szeretné, ha a gyermekek Mezőfalvára járhatnának tovább iskolába.  
Egyrészt sokkal közelebb van, mint Sárbogárd, másrészt már a 7-8 osztály évek óta 
oda jár, mert az volt a szülők kérése. 
Minden attól függ, hogy az állam mit finanszíroz, s mit kell majd az önkormányzatnak 
fizetni. 
Ez a jövő kérdése, hiszen jelenleg igen nagy a bizonytalanság és a fejetlenség ezen a 
területen is.  
A legnagyobb probléma az, hogy kevés községünkben  a gyermekek száma.  
 
2013. június 30-ig az  iskola a jelenlegi állapotában működik. Hogy utána mi lesz, azt 
még pontosan nem tudjuk. Nehéz és komoly döntések várnak még ez ügyben a 
képviselő-testületre.  
 
A külterületi utakra építésére korábban kiírtak egy pályázatot. Az önrész kb 6 millió 
Ft lett volna. Itt az előbb említett fasor helyére  építették volna az utat, így a Simon 
KFT  mezőgazdasági gépei kikerülhették volna a falut.  
Nem tudtunk belemenni , mert az  önrészt nem tudtuk volna felvállalni, hiszen a 
Rákóczi-Hunyadi utca volt fontosabb, arra tartalékoltuk a pénzt.  
A KFT-t nem kényszeríthetjük egy ekkora beruházásra, hiszen Ő tudja, hogy mit tud 
anyagilag felvállalni. 
Az út pályázathoz  felajánlotta, hogy segítséget nyújt – az önrészhez - , de ez kevés 
lett volna.  

 
Pataki Richárd: 

 
A Simon KFT vezetője sokat tesz a faluért, sok mindenben partner. Az utat neki 
kellene megépíteni a fasor helyére, hiszen az Ő gépei teszik tönkre a Hunyadi utcát.  
A dolgozóit kényszerítse  arra, hogy a Nagylóki és a Dózsa utcát használják. Ha kell 
anyagilag vonja őket felelősségre, vonja le fizetésük egy részét.   
Valamilyen megoldást találni kell erre a problémára. 
 

 
Gergelyi Pálné: 

  
Az önkormányzatnak és  a Simon KFT-nek együtt kellene az említett utat megépíteni. 
 
Pataki Richárd: 
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Nehogy az önkormányzat segítse már  a vállalkozót. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A Simon KFT sokat segít az önkormányzatnak,  mi kapjuk meg az általa befizetett 
helyi adót is. Sok embert foglalkoztat a faluban. A békés egymás mellett élést meg 
kell találni minden vállalkozóval. Kényszeríteni nem lehet az út megépítésére.  
  
Id. Bolye Ferenc: 
 
A  KFT-nek meg kell oldani az út megépítését. Ekkora cégnek 5 millió forint nem 
pénz. Meg lehetne oldani úgy is, hogy az önerő nagyobb részét a KFT, a kisebb részét 
az önkormányzat fizetné. Meg kellene egyezni  a KFT- vezetőjével. 
 
Korábban, önszántából felajánlotta a falunak, hogy a Kishantoson lévő vizet igénybe 
lehetne a falunak venni, mert az ott lévő víz jó. Ki lehetne építeni a vezetéket 
Hantosra.  Véleménye szerint így nem kellene új kutat fúrni , olcsóbban meg lehetne 
oldani az arzénmentesítést. 
 
Válaszadás:  
 
Fischer József polgármester:  
 
Most is azt mondja, hogy nem kényszeríthetjük a vállalkozót az út megépítésére.  
Az pályázat nélkül kb. 30 millió forintba kerülne. Nem mindig írnak ki rá pályázatot.   
 
A víz témában elmondja, hogy nem lehet vásárolt vízre pályázni. Az egész 
beruházásnak önkormányzati tulajdonban kell lennie.  Ha közös tulajdonban lenne 
valakivel a víz, s tulajdonosváltásra kerülne sor,  akkor veszélybe kerülhetne a 
lakosság vízellátása. Ezért van az,  hogy kizárólag önkormányzati tulajdonban lehet a 
beruházás.  
Darumajorban  is  van bemért , bevizsgált jó minőségű  víz, a tulajdonos hozzá is 
járulna, hogy  felhasználjuk, de nem lehet, mert nem az önkormányzat tulajdonában 
van. 
Önerőből mi nem tudtuk  volna ezt a beruházás megvalósítani, mert  nagyon sokba 
kerülne.  Azért lesz a kút Darumajor környékén, mert a vizsgálati eredmények 
kimutatták, hogy ott , azon a területen van arzénmentes, jó minőségű víz. 
 
 
 
 
 
Koncz Ferenc : 
 
 
Az arzénmentes víz biztosítását most kell megoldani, mert most van rá lehetőség.  
Később nem biztos, hogy írnának ki rá pályázatot. 
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Az útépítéssel kapcsolatban elmondja, hogy valóban minden lakost zavar az, hogy a 
mezőgazdasági gépek a faluban közlekednek. A megoldás az Zrínyi utca végén lévő 
fasor kivágása,  s helyére  út építése lenne. Ez az egy lehetőség van, hiszen nem jó 
megoldás az sem, ha a mezőgazdasági gépek a Nagylóki és Dózsa utcában  
közlekednek. A vállalkozóval le kell ülni, s tárgyalni. Pl.  Egy - két –három évig ne 
fizessen iparűzési adót a vállalkozó, ennek fejében építse meg az utat. A falu is jól 
járna és a KFT is.  
 
Az iskola kérdésében előre kell gondolkozni.  Az   1-6  osztályt, az  alsó tagozatot 
mindenképpen meg kell tartani .  Az alsó tagozatot és az óvodát  semmiképpen nem 
szabad sehova engedni.  
A kultúrház nagyon szépen fel lett újítva. Ha az iskola a kistelepüléseken megszűnik, 
akkor megszűnik a közösségi ház is. Meg kell  maradni a közösség megtartó erejének. 
A közösségnek együtt kell mozogni. Egyre többen vannak a kultúrházban, egyre több 
a rendezvény is. Szívesen járnak ide idősebbek és fiatalok egyaránt,  hiszen nagyon 
szép lett. Nem szabad rá sajnálni a pénzt. A Faluvédő és Kulturális Egyesület a 
tánccsoport működtetését létrehozta. Nagyon jó dolog volt, hiszen nagyon szép 
eredményt értek el a táncosaink .  
 
Válaszadás:  
 
Fischer József polgármester:  
 
A vállalkozóval mindenféleképpen felveszi a kapcsolatos az útkérdés megoldása 
érdekében. Mindent megteszünk azért, hogy a lakók nyugalmát megvédjük.  
 
Iskola kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy sajnos sok olyan település van, ahol 
már több éve nem működik iskola. Nem szeretné, ha ez Hantoson is így lenne.  
Azt szeretné, ha   az önkormányzat továbbra is működtetné ezt az iskolát úgy, hogy az 
mindenkinek jó legyen a maga nemében.  
A törvény szabályait viszont be kell tartanunk,  az ellen nem tehetünk semmit.  Sajnos 
az   iskolás gyermekek száma nagyon kevés.  Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. 
A szülőnek  joga eldönteni, hogy hova jár iskolába a gyermeke. Ha Hantoson 
megkapja azt a színvonalas oktatást, amit szeretne, akkor nyilván nem viszi el sehova 
a szülő a gyermekét. 
Ha viszont úgy látja, hogy máshol többet kap a gyermek, esetleg magasabb 
színvonalon oktatják, akkor joga van gyermekét másik iskolába átvinni. Nem tehetünk 
ellene semmit.  
Mi megpróbáljuk a legjobb  körülményeket megteremteni a hantosi iskolában mind a 
gyermekek, mind a pedagógusok számára. 
 
 
 
 
 
Koncz  Tímea külsős alpolgármester: 
 
 
Úgy érzi, hogy az iskola kérdésére reagálnia kell, mert személy szerint  érinti. 
Alsó tagozatos gyermeke – több hantosi gyermekkel együtt -  Mezőfalvára jár  
iskolába. Úgy gondolja, hogy élt a szabad iskolaválasztás jogával ezzel nem sértett 
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törvényt.  A szabad iskolaválasztás jogával élt, ami Magyarországon minden szülőt 
megillet. A Társulási szerződésben foglaltak szerint  az Ő gyermeke miatt nem szűnt 
meg osztály,  nem kellett Mezőfalván új  osztályt  nyitni. 
A gyermekét azért íratta be Mezőfalvára, mert iskolaotthonba szerette volna adni, ami 
Mezőfalván adott.   A másik ok az, hogy nemzetiségi  oktatásba  szerette volna a 
gyermekét járatni, ami szintén Mezőfalván van. A művészetoktatásban a gyermeke 
részt vesz. Nyolc évre szerette volna a gyermekének életét megalapozni, ami  
Mezőfalván megoldható. 
Nem Ő az első és nem is az utolsó , aki ezt meglépte. Azt  gondolja, hogy ettől a 
hantosi Iskola nagyon jól működik,  és működjön is tovább.  
 
 Id. Bolye Ferenc: 
 
Csak részben ért egyet Koncz Tímea hozzászólásával.  Saját joga eldönteni azt, hogy  
hova járatja gyermekét. A mi iskolánk is színvonalas, színvonalas pedagógusaink 
vannak. Ha meg akarjuk tartani a falut, akkor maradjanak helyben a gyermekek.  
 
 
Gyömörei Barnáné: 
 
Iskolával kapcsolatban elmondja, hogy úgy tudja, hogy a Társulási megállapodás 
szerint  hantosi gyerekek 1-6 osztályig a hantosi Iskolába járhatnak.  
Ezzel a  szülőnek az iskolaválasztási joga nem sérül. A szülő választhatja, hogy a 
Petőfi Sándor Iskolába, vagy Sárbogárdra íratja be gyermekét, de osztályt nem 
választhat. A szülő abba az osztályba viszi gyermekét, ahol fogadni tudják.  Nem 
mindenkinek teljesülhet a kívánsága. Azon múlik, hogy az önkormányzat betartatja- e 
a társulási szerződést, vagy sem. Nem tartatta be, ez van, ezért lehetett ezt megtenni.  
Amit Koncz Tímea elmondott az emberileg teljesen érthető.  
Egész életében a hantosi iskoláért dolgozott és annak érdekeit védte, de el kell 
mondani, hogy sajnos hosszútávon nem lát jövőt benne. Ha a szülőnek ténylegesen 
joga lesz iskolát választani, az állam megengedi azt, hogy a gyermek bárhova 
járhasson a saját körzetén kívül is, akkor nem biztos, hogy lesz Hantoson alsó tagozat. 
Sajnos a szülők hajlamosak arra, hogy ha egyik szülő elviszi gyermekét másik 
körzetbe, akkor viszi a másik szülő is.  
Nem jó az, ha egy pedagógus gyermeke abba az iskolába jár, ahol a szülője tanít. Ezt 
tapasztalatból tudja.  
Az oktatás  elsősorban nem az épületen, nem a technikai eszközökön, hanem a 
pedagóguson múlik. Azon múlik, hogy a pedagógus milyen lelkiismeretesen végzi 
munkáját. Sok helyen hiába vannak meg a maximális technikai eszközök, ha a 
pedagógus nem lelkiismeretesen végzi munkáját.  
 
Az, hogy a jövő mi lesz, az a szülőkön is múlik. Ha a szülő azt mondja, hogy 
gyermekének plusz nyelvórákra,  plusz  egyéb művészeti  oktatásra van szüksége,  
akkor elviszi gyermekét. 
A hantosi iskolában a kevés gyermeklétszám miatt  nem lehetett a gyermekeknek 
többet adni. Nem volt rá lehetőség, nem volt rá pénz.      
 
 
Válaszadás:  
 
Fischer József  polgármester: 
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Sok mindenben egyetért Gyömörei Barnánéval, és sok mindenben nem.  Azokat a 
szülőket, gyerekeket, akinek ez az iskola nem felel meg, mert többet, jobbat akar adni 
gyermekének, senki nem kötheti ide egy rendelettel.  
A mostani törvények szerint a szabad iskolaválasztás  jogát nem lehet korlátozni.  
A szülő döntheti el azt, hogy hova járatja gyermekét, hol látja a gyermekének a 
jövőjét biztosítva. Véleménye szerint sokat számít az is, hogy van-e az iskolában  
interaktív tábla, mert  csodákat lehet vele művelni.  
Nem megélhetési pedagógusokra lenne szükség, hanem olyan pedagógusokra , aki 
egy életpályát , hivatást lát munkájában.  Valóban a pedagógusokon is múlik, hogy 
hogyan oktatják a gyermekeket. Ezt a munkát csak szívvel, lélekkel szabad csinálni.  
A szülő döntését nem lehet korlátozni. 
Tegyük vonzóvá az iskolát úgy, hogy más településekről is jöjjenek ide a gyermekek.  
 
Koncz Ferenc  felszólalásra reagálva elmondja, hogy  a kultúrháznak nagy szerepe 
van községünkben  a falu megtartása végett. A fiataljainknak lehetősége van a 
kultúrházban találkozni, programokon részt venni. Nagy szerepük  van azoknak, akik 
mozgatják a kulturális életet, szervezik a programokat.  Suhaj Józsefné a jelenlegi 
kultúrház vezető bejelentette, hogy nem kívánja tovább végezni e munkát.  
Hamarosan teljesen más alapokra szeretnék helyezni  a kultúrházvezetői posztot. 
Pályázatot írnak ki majd az állásra. A kultúrházvezető feladata lenne a könyvtár 
működtetése, a különböző programok szervezése, lebonyolítása, a kultúrház nyitva 
tartásának megoldása, az árusítások és egyéb programok koordinálása.  
A pályázat  kiírására hamarosan sor kerül.   
 
 
Győri Mihályné: 
 
A szemétszállítási díj fizetésével kapcsolatban elmondja, hogy sajnos egyedül él már, 
de jelenleg is annyi szemétszállítási díjat fizet, mint amennyit azok a családok, ahol 
többen vannak.  
Szeretné, ha az egyedül élő nyugdíjasoknak alacsonyabb összegű díjat kellene fizetni, 
hiszen kéthetente egy vödör szemetet önt csak a kukába. 
 
Válaszadás 
 
Fischer József polgármester: 
 
Valóban  kifejeltette a beszámolóból a szemétszállítás kérdésével kapcsolatos 
tájékoztatót. Sajnos nagy változások előtt állunk e területen.  
Hantos község  közigazgatási terültén a tárgyi közszolgáltatási feladatokat 
(hulladékbegyűjtés, szállítás, kezelés) a VERTIKAL Zrt.  látja el. 
 
Sajnos a törvény értelmében 2013. január l-től a szemétszállítási díj  2,33 Ft/liter-ről  
4,01 Ft-os /literre emelkedik. 
Ezzel még nincs vége az árak emelésének, hiszen kötelezővé tették azt, hogy a 
jelenlegi kéthetente történő szállítás helyett hetente kell a hulladékot elszállítani. 
 
Ez azt jelenti, hogy havonta nem kétszer, hanem négyszer viszik el a szemetet. Mivel 
duplájára emelkedik a szemétszállítás, nyilván duplájára emelkedik majd a díj is.  
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A szemétszállítás Nagylókon és Hantoson kéthetente volt, ez már korábban sem volt 
szabályos.  Megszűnnek a díjközösségek, ami már csak Nagylókon és Hantoson volt. 
Arra van mód, hogy a 120 literes edényeket 80 literesekre  lehet cserélni. 
Nagylók és Hantos község lakossága ingyen kapta meg korábban a kukákat. Más 
településeken a lakóknak meg kellett vásárolniuk.  
A kuka jelenleg a  VERTIKÁL tulajdona , s ki van helyezve a lakókhoz. 
Lehetőség lesz arra is, hogy a kukák  vonalkód segítségével leolvashatók lesznek, s 
meg lehet állapítani, hogy ki hány alkalommal  ürítteti ki a kukáját egy hónapban. 
Mindenki annyiszor fizet, ahányszor üríttet, de havi  két ürítést minimum fizetni kell.  
A kedvezménynyújtási lehetőséget még ki kell dolgozni.  
 
A heti ürítés miatt ez hatalmas áremelést,  jelent a lakosság részére. Több, mint 
duplájára emelkedik a szemétszállítási díj. Többen vannak, akik szinte egyáltalán nem 
ürítenek kukát. Többen vannak, akiknek  a jelenlegi összeg kifizetése is nehézséget 
jelentett.  
Jó lenne, ha valóban minél előbb  lehetőség lenne arra, hogy a kukák  leolvashatók 
legyenek, s mindenki annyi szemétszállítási díjat fizetne, amennyi kukát kiürít.  
Jó lenne az is, ha  80 literes  kukákat lehetne vásárolni, mert kevesebb lenne a 
szállítási díj. 
Jelenleg folynak a tárgyalások a szolgáltatóval. 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselőtestületének 2012. évi munkaterve szerint 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt évekhez hasonlóan a 
december havi soros ülésén tárgyalta volna  „A hulladékgazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását”, mely többek között  a települési szilárd 
hulladék  közszolgáltatási díjáról  is rendelkezik. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23 §. 
f) pontja értelmében a települési szilárd hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezéssel 
kapcsolatosan az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhelő 
díjfizetési  kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, a díj 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit, vagy a szolgáltatás 
ingyenességét a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati 
rendeletben állapítja meg. 
Ahogy a polgármester úr már említette Hantos község  közigazgatási terültén a tárgyi 
közszolgáltatási feladatokat (hulladékbegyűjtés, szállítás, kezelés) a VERTIKAL Zrt. 
(81 54 Polgárdi, Bocskai u. 39.) látja el. 
A közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos közbeszerzési eljárást a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: KDV. HÖT.) 
folytatta le - a tagi önkormányzatok feladatkörének „társulás” részére 2007. 
évben történt feladatkör átruházása alapján, mely feladatkör átruházásával a 
KDV. HÖT.-t a közszolgáltatási díjjal kapcsolatos javaslat tételi jog is megilleti. 
A közbeszerzési ajánlatban 2013. évre vonatkozóan benyújtott és a KDV. HÖT. 2011. 
december 14-i ülésén elfogadott egységnyi díjtétel 4,06 Ft/liter háztartási kommunális 
hulladék volt. 
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A közbeszerzési eljárás eredményeként 2011. december 28-án Polgárdiban került 
sor a közszolgáltatás ellátására vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés 
(alapszerződés) aláírására. 
A Közszolgáltatási Szerződés részét képező Ajánlati Dokumentációban meghatározott 
kalkuláció, inflációs tényezők, illetőleg az ajánlatban benyújtott üzleti terv 
figyelembevételével elvégzett díjszámítás alapján a 2013. évre vonatkozó 
közszolgáltatási egységnyi díjtétel mértéke 4,01 HUF/liter-re módosult, mely 
díjtételt a KDV. HÖT. 2012. év november 28-i ülésén jóváhagyta. 
A közszolgáltatást végző VERTIKÁL Zrt. a fenti és jóváhagyott díjtétellel, a 
hulladékgyűjtő edényzetek nagyságára (típusára) lebontva megküldte 
Önkormányzatunk számára is  a hulladék begyűjtésére, szállítására és kezelésére 
vonatkozó díjjavaslatát.  
 
A közszolgáltatást végző díjjavaslatával  szinte azonos időben  a MAGYAR 
KÖZLONY 2012. évi 160. számában megjelent a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), amely törvényt az Országgyűlés a 2012. 
november 26-i ülésnapján fogadta el. 
A Ht.- néhány jogszabályi helyének kivételével - 2013. év január 1 -én lép hatályba 
és vele egy időben a jelenleg még hatályos Hgt. hatályát veszti. 
 
A Ht. 47§ (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási díjat a Magyar Energia 
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter 
rendeletben állapítja meg. 
Az önkormányzatok a Ht. hatálybalépésével elveszítik a hulladékgazdálkodási 
díj legmagasabb hatósági árának megállapítására vonatkozó jogosultságot. 
 
Felhatalmazást kap a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért 
felelős miniszter, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
díjképzés módját, annak átláthatóságának biztosítására, a bevételek, kiadások, 
költségek, beruházások, műszaki információk körét, a közérdekből szükséges 
közzététel módját, a közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díj 
megfizetés rendjét rendeletben állapítsa meg. 
A hulladékgazdálkodási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell 
megállapítani. 
 
A felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató a 
Ht. 91.§ (2) bekezdése értelmében — a (3), (4) és (6) bekezdésében meghatározott 
kivétellel — a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 
4,2 % -kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 
 
A hivatkozott kivétel vonatkozik többek között arra az esetre is, ha a törvény 
hatálybalépésekor önkormányzati társulás hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással kapcsolatos beruházás finanszírozásához ISPA, vagy Kohéziós 
Alap társfinanszírozású projekt, illetve KEOP keretében támogatást vett 
igénybe, és ilyen támogatásból megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert 
fejleszt vagy üzemeltet, a szerződéses kötelezettségvállaláson alapuló költségeket 
a Hivatal jóváhagyása alapján a díjba beépítheti, és a fentebb részletezett (2) 
bekezdés szerint alkalmazható díjnál magasabb mértékű díjat is alkalmazhat. 
 
A Ht. végrehajtására a felhatalmazás alapján „megalkotott” rendelet még nem tépett 
hatályba, ezért a képviselőtestület ez év december havi ülésére tervezett, a bevezető 
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részben ismertetett napirendi ponttal kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletünk 
teljes körű módosításának „Tervezetét” nem tudtuk elkészíteni éppen ezért a 
Képviselő-testület 2012. december 12-én tartott ülésén úgy döntött, hogy a helyi 
önkormányzati rendeletünk módosításának tervezetét  csak a Ht. végrehajtására 
megalkotott rendelet hatálybalépését követően tűzi napirendre. 
 
Az, hogy a szemétdíj csökkenjen, vagy teljesen megszűnjön sajnos nem lehetséges, a 
szemétszállítás kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás.    
A szemétszállítási díj nem fizetése esetén pedig a végrehajtási jogszabályokban 
előírtak szerint intézkednünk kell behajtásáról.  
 
Szeretné elmondani, hogy településünk lakói  zömében becsületesen eleget tesz 
fizetési kötelezettségének.  
 
 
Fischer József települési képviselő: 
 
Igyekszünk a szemétszállítási díjhoz kötődő  kedvezményeket mielőbb kidolgozni. Az 
is nagy  dolog lenne, ha sikerülne elérni azt, hogy havonta csak két ürítést kelljen 
kifizetni.  
Hantos község lakossága -  a  többi településekhez  képest-  a szemétszállítási díjat 
igyekszik becsületesen megfizetni.   
 
Sajnos 2013. január l-től  a szemétszállítási díj az elmondottak miatt drasztikusan 
emelkedik, amiről mi nem tehetünk.  
 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Hantos község ivóvízellátásával, az arzénmentes víz biztosításával kapcsolatban 
elmondja, hogy Kishantoson lévő vizet be kell méretni, meg kell vizsgáltatni. A 
vizsgálat eredménye  kimutatja, hogy mennyi az arzéntartalma a víznek.  
 
Az arzénmentes víz biztosítására a megoldás valószínűleg az új út fúrása 
Darumajorhoz közeli területen. A vizsgálatok kimutatták, hogy ott található 
arzénmentes víz. A szakemberek döntik el azt, hogy Hantos községnek a víztisztító, 
vagy az új kút  megfúrása a jó megoldás.  
A kútfúrás helyét is a szakemberek határozzák meg. Sajnos a környékünkben lévő 
kutak 120 méterre vannak megfúrva, s azok  mind arzénosak.  
Mosat fúrtak Világospusztán egy 120 méteres új kutat, sajnos az is arzénos. A 
Darumajori kút nem arzénos.  
 
Az iskolával kapcsolatban elmondja, hogy ha a képviselő-testület korábban a 
Társulási megállapodásba nem írta volna bele azt, hogy a hantosi 1-6 osztályos 
gyerekek nem járhatnak át Mezőfalvára, akkor már Hantoson nem lenne alsó tagozat 
sem.  
 
 
Pataki Richárd: 
 



 

19 

 

Van-e remény arra, hogy Hantoson valaha 8 osztályos iskola legyen ? 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Minden attól függ, hogy hány iskolás korú gyermek lesz Hantoson. Sajnos nem 
nagyon lát rá esélyt. 
Addig amíg  engedik és tudjuk finanszírozni azon leszünk, hogy az 1-6 osztály, az 
alsótagozat megmaradjon, de  ezekkel a létszámokkal  nem lehet garantálni ezt sem. 
 
 
 

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás még van-e. 
 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megköszöni a kérdéseket, hozzászólásokat.  A hozzászólásokból tudjuk azt, hogy mi 
az, amin sokkal jobban kell dolgoznunk a jövőben. 
Megköszöni a valamennyi jelenlévő megjelenését. Megköszöni a faluban végzett sok-
sok társadalmi munkát.  
Ha bárkinek bármi gondja, problémája van az nyugodtan keresse meg, a polgármesteri 
hivatal dolgozói is igyekeznek mindenkinek segítséget nyújtani. 
Megköszöni a képviselő-testület munkáját is.  
 
Elmondja, hogy a 2012. december 22-én szombaton   16-órakor a kultúrházban lesz  
községi karácsonyi  ünnepség, az utolsó adventi gyertyagyújtás.  
 
 
Az óvodás, iskolás gyermekek műsort adnak, fellép a hantosi Népdalkör, a 
tánccsoport,  a Faluvédő és Kulturális Egyesület az idei évben született gyermekeket 
köszönti, a szüleik  részére ajándékot nyújt át. 
 
 
Kéri, hogy az ünnepségen minél többen vegyenek részt.  
 
 
 
 
 
 
Megköszöni  valamennyi jelenlévő megjelenését,  és a továbbiakban jó erőt, 
egészséget és kellemes ünnepeket kíván mindenki számára.  
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Az ülést , a közmeghallgatást    19.30- órakor   bezárta.         

  

 

 

 

 K.m.f. 

 
 
    /:Fischer József :/                                   /:Gálné Papp Erika:/   
        polgármester                                                                     körjegyző   
 
 
 

 
/ : Hangyál Csaba   :/ 

jkv. hitelesítő 


