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 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, öt     települési képviselőből négy      fő jelen van ,azt  
megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba      települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és  négy      igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba     települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Fischer József  polgármester :  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
Napirend:  
1./  Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt 
előkészítő szakaszában tervezési  feladatok ellátása érdekében megismételt  
árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról  és ehhez kapcsolódó megbízási szerződés 
tervezetről  
Előadó:  Fischer  József polgármester 
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 2./  Döntés a  háziorvosi rendelő és az iskola közötti  járda térkövezéséről  , az 
Önkormányzat épülete előtt fedett kerékpártároló építéséről és a  beruházáshoz 
szükséges  költségekről 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
3./ Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház belső felújításáról. 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
4./ Beszámoló Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítéséről  
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
5./ Beszámoló Nagylók- Hantos Védőnői Társulás 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
6./ Beszámoló a  Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
7./ Beszámoló Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről  
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
8./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
9/ Tájékoztató  az Országos Alapellátási Intézettel helyettesítő háziorvos  szolgálat 
feladatai ellátására kötött ellátási szerződés OALI által történő   felbontásáról. 
Döntés  a háziorvosi szolgálat működtetése érdekében helyettesítő háziorvosi feladat 
ellátási szerződés kötéséről. 
Döntés  a megüresedett háziorvosi álláshely betöltése érdekében pályázat kiírásáról                                                                      
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
10./  Döntés közterületi szobor készítése érdekében  kötendő  szerződésről és a 
költségek viseléséről  
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
 11./  A nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. Törvény 97.§. (24 bekezdés a. 
pontja alapján  meghozandó szándéknyilatkozat meghozatala  
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
12./ Települési folyékony hulladék elszállítására közszolgáltató kiválasztásáról , 
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
13./  Bejelentések 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 
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1. napirend 

 
 

Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú 

projekt előkészítő szakaszában tervezési  feladatok ellátása érdekében 
árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról  és ehhez kapcsolódó megbízási 

szerződés tervezetről 
 

A  képviselő-testület tagjai az ajánlattételi felhívás tervezetét, a tervezési szerződés 
tervezetét   és a  határozati javaslatot       áttanulmányozás végett írásban megkapták, 
jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 67/2012.(  VII.31.)  Kt. számú  
határozatával  döntött  a  hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI 
IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú 
projekt előkészítő szakaszában tervezési feladatok ellátása érdekében 
árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról  és ehhez kapcsolódó megbízási szerződés 
tervezetről.  
 
A határozatnak megfelelően  tervezési  feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés 
tervezetét ,  valamint az árajánlatkérést , ajánlattételi felhívást   2012. augusztus 7-i 
ajánlattételi határidővel  2012. augusztus 8-i tervezett szerződéskötéssel  a megnevezett 
három cégnek elküldtük. 
Sajnos úgy alakult, hogy a három cégből  egyetlen cég sem  vállalta a tervezési feladatokat. 
Sajnos  miatt  elég sok időt veszítettünk. Csak most érkezett  javaslat arra, hogy melyik három 
cégnek küldjük meg ismét a  tervezési feladatokról szóló megbízási szerződés tervezetét, s az 
ajánlatkérést, ajánlattételi felhívást. 
 
A határozati javaslat tartalmazza a  három cég nevét, címét.  Megvalósítási  tanulmány 
készítésével is kell foglalkozni a cégeknek.  A határidő  az ajánlatok beérkezésére : 2012. 
szeptember 28.  A döntésnek 2012.10.01-én kell megszületni.  
 
Ez egy kiemelt projektnek számít, tájékoztató jelentést kellett  küldeni Barsay István úrnak is 
a pályázat állásáról. 
Feltétlenül szükség lenne rá, hogy a három cég közül  valaki elvállalja , s csinálja is meg a  
feladatokat.  Jó lenne ha a rendelkezésre álló összegbe, keretbe beleférnénk. Ez a  határidő 
csúszás nem rajtunk múlt. 
Bízik benne, hogy a három cég közül  lesz aki elvállalja a feladatokat.  
 
 

Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék 
fel kérdéseiket. 
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Hozzászólások: 
 
Hangyál Csaba teleülési képviselő:  
 
 
Az ÁNTSZ jelzett-e az önkormányzat felé ? Tudomása szerint a Fejérvíz Zrt-nél 
érdeklődtek arról, hogy hogyan áll a pályázat.  Valószínű, hogy az önkormányzatot is 
megkeresik ez ügyben. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az ÁNTSZ még nem kereste meg az önkormányzatot a pályázat ügyében.  A 
FEJÉRVÍZ ZRT  képviselői rugalmasak és segítőkészek , ha szükség van rájuk.  
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a Világospusztai telep 
vezetőjével, aki elmondta, hogy sajnos az ottani vízben is arzént találtak. Amire Ők 
használják a vizet arra azért jó.   
 
 
 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása 
céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-
2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában tervezési  feladatok 
ellátása érdekében árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról  és ehhez kapcsolódó 
megbízási szerződés tervezetéről szóló  előterjesztést és határozati javaslatot fogadja 
el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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 
75/2012.(  IX.20. )  Kt. számú  h a t á r o z a t a 

 
Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú 
projekt előkészítő szakaszában tervezési feladatok ellátására és megvalósítási 

tanulmány elkészítése  érdekében  történő   árajánlatkérésről, ajánlattételi 
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felhívásról  és ehhez kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI 
IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú 
projekt előkészítő szakaszában tervezési  feladatok ellátása  és megvalósítási tanulmány 
elkészítése érdekében történő  árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról  és ehhez 
kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  polgármester tájékoztatását, 
miszerint a 67/2012. (VII.31.) számú határozatával jóváhagyott a hantosi ivóvíz 
minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  
KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában tervezési  
feladatok ellátása  érdekében lefolytatott árajánlat, ajánlattételi felhívás eredménytelen 
volt tudomásul veszi. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hantosi ivóvíz minőségének javítása 
céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-
0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában tervezési  feladatok ellátása  és 
megvalósítási tanulmány elkészítése érdekében  az elküldendő  árajánlat, ajánlattételi 
felhívás tervezetét változtatás nélkül elfogadja. ( Az árajánlatkérés, ajánlattételi felhívás 
tervezete írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy a „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt 
előkészítő szakaszában tervezési  feladatok ellátásáról valamint a megvalósítási 
tanulmány elkészítéséről szóló megbízási szerződés tervezetét ( írásban a 
jegyzőkönyvhöz csatolva) valamint az árajánlatkérés, ajánlattételi felhívást   2012. 
szeptember 28-án 10-óra  ajánlattételi határidővel  2012. október 01-én 10-órai tervezett 
szerződéskötéssel az alábbi három cégeknek  küldje meg: 
 
1. / KEVITERV EGER MÉRNÖKI Kft. 3300. Eger ,  Remenyik Zs. Út 18.  
ügyvezető: Fekete György    
2./  TRANSDOWELL Rt. 3502 Miskolc, Tüzér út 12.  Ügyvezető: Dobos Miklós  
3./ PERFEKT KVV Kft.  5000. Szolnok, Garibaldi út 20. Ügyvezető:  Nemes 
Réka  
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy  a „ HANTOSI 
IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú 
projekt előkészítő szakaszában tervezési  feladatok ellátása érdekében kiküldött 
ajánlattételi felhívásra beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó ajánlatevő ajánlatát fogadja el és a nyertes ajánlattevővel  hogy a „ 
HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. 
azonosító számú projekt előkészítő szakaszában tervezési  feladatok  ellátásáról szóló – 
a Képviselő-testület  által jóváhagyott és az ajánlattételi felhívással megküldött - 
megbízási szerződést  aláírja. 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: az ajánlattételi felhívás kiküldésére :2012. szeptember 21. 
az ajánlatok összegzésére és a szerződés aláírására : 2012. október 01. 
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2. napirend 

 
Döntés a  háziorvosi rendelő és az iskola közötti  járda térkövezéséről  , az 

Önkormányzat épülete előtt fedett kerékpártároló építéséről és a  beruházáshoz 
szükséges  költségekről 

 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az előterjesztésnek megfelelően szeretné, ha a nyugdíjas klub helyiségétől elindulva 
az önkormányzat, orvosi rendelő felé a régi betonjárda helyett térköves járda 
készülhetne el.  
Ez már Európa szintű lenne, mert  120-130 cm szélesre van tervezve, s mozgássérült 
kocsival is lehet rajta közlekedni.  Kéri a képviselő-testületet , hogy e feladat 
megvalósítására biztosítson fedezetet a határozati javaslatnak megfelelően.  
A nyugdíjasklubtól az polgármesteri hivatal sarkáig készülne a járda, ami kb. 210 m2 
térkövet igényel.  E mellé szegélykövet is kell venni.   A tavalyi évről maradt térkő, 
szükség esetén az is beépítésre kerülhet. Szükség van sóderre is. A polgármesteri  
hivatal mellett egy fedett kerékpár tároló kerülne megépítésre, ahol mind az ügyfelek, 
mind a dolgozók elhelyezhetnék a kerékpárjukat.    
 
A költséget  felmérte és megversenyeztette. Próbálta a térkövet olcsón megszerezni, a 
raklapokat nem kell  kifizetni, hanem később vissza kell szállítani a Tüzép telepre. A 
fuvarban is kaptunk kedvezményt. 
 
Ezt a beruházást  zömében a közmunkások végzik, de  van felajánlás társadalmi 
munkára is. Nagy segítség az , hogy van közmunkás  kőművesünk, mert ezzel jelentős 
pénzt, munkadíjat takarítunk meg.  
Véleménye szerint ha a járda elkészül, a falu  képét szebbé teszi, a gyalogosok 
közlekedés biztonságérzetét növeli.  
 
 

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e 
kérdése, hozzászólása. 

 
 
Hozzászólások: 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Mit takar az egyéb költség?  
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Fischer József polgármester:  
 
Előfordulhatnak olyan kiadások, amire most nem számítottunk. Pl. lehet, hogy a 
homok vagy a sóder nem lesz elég.  
 
Elmondja, hogy a térkő a régi nyomvonalra kerül rá, ezzel sok pénzt megtakarítunk. 
Nem törjük fel a betonjárdát, így nem kell annyi sóder, homok.   
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy  a kért összeget biztosítsa, mert  még nagyon jó az 
időjárás, így a jövő héten a munkákat már el lehet kezdeni. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy jelenleg az önkormányzat számláján: 
20.255.066.- Ft van, s kifizetetlen számlánk nincs.  
 
Örül annak, hogy az önkormányzatnak jelenleg nincs anyagi gondja. Igyekszik 
takarékosan gazdálkodni, s minden feladatot a lehető legolcsóbban megoldani.  
 
Véleménye szerint a munkák október 23-ra elkészülnek, ha az időjárás engedi. 
Szeretne a járda mellé tujasort ültetni, azzal is szebbé tenni a falut.   
 
 
 

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a  háziorvosi rendelő és az iskola 
közötti  járda térkövezéséről  , az Önkormányzat épülete előtt fedett kerékpártároló 
építéséről és a  beruházáshoz szükséges  költségekről szóló  előterjesztést és 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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: 
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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 
76/2012. (IX.20.)  számú h a t á r o z a t  a 
 

Döntés a  háziorvosi rendelő és az iskola közötti  járda térkövezéséről  , az 
Önkormányzat épülete előtt fedett kerékpártároló építéséről és a  beruházáshoz 

szükséges  költségekről 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a  háziorvosi rendelő és az iskola közötti  járda 
térkövezéséről  , az Önkormányzat épülete előtt fedett kerékpártároló építéséről 
és a  beruházáshoz 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 járda térkövezését  valamint az 
Önkormányzat épülete előtt fedett kerékpártároló határozza el.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzat  tulajdonában lévő a  háziorvosi rendelő és 
az iskola közötti járda térkövezése valamint az Önkormányzat épülete előtt 
fedett kerékpártároló  megvalósításához szükséges 650.000 Ft –ot azaz  
hatszázötvenezer  a 2012. évi költségvetéséből a tartalék terhére biztosítja. 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Fischer József polgármester. 

 
 

 
3. napirend 

 
 

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház belső felújításáról. 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Elmondja, hogy a kultúrházban jelentős felújítási munkák történtek.  Többször 
beszélgettünk már róla, de nem mentünk végig pontról pontra azon, hogy mi 
mennyibe fog kerülni.  Az előre tervezett  keretet sajnos túlléptük.   A lépcső kb. 
220.000.- Ft-ba  a galéria építése pedig:   540.000.—Ft ba került . 
Az anyagárat és a munkadíjat kellett kifizetni . Jelentős megtakarítás is volt, hiszen 
nagyon sok munkát a közmunkások végeztek el, és   jelentős volt a társadalmi munka 
is. A kultúrház  nagyon megújult, hiszen elkészültek a hátsó részében a WC-k, a 
mosdó is. Jelentős villanyszerelés, csőszerelés is volt. Az előtér  új taposóval lett 
lerakva, teljesen fel lettek újítva az első részben lévő WC-k és mosdók is. 
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A büfé helyiség is fel lett újítva. Fel kellett újítani a régi  zárt szennyvíztárolót is.  
Megkereste a tervezőt és a statikust azért, hogy a már elkészült galériára a tervek 
alapján  fennmaradási engedélyt kérjen.  Szabó László  a szabadegyházai Kastély 
tervezője elkészítette a terveket, ami pénzbe kerül.  
A statikus  véleménye szerint a födémnek a hasznos terhelése :  1 m2 : 500 kg-ot bír 
el. A galérián  25-30 fő kényelmesen és biztonságosan elfér.  
E terv költsége : bruttó 127.000.- Ft-ba kerül.   
 
 
 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólások:  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Ahogy már korábban többször jelezte a galéria építése engedélyköteles építési 
tevékenység. Éppen ezért a terv elkészítésére szükség van,  nem felesleges kiadás, 
nemcsak a fennmaradási engedély kiadásához van szükség rá, hanem azért is, mert a 
kultúrház közösségi hely, ahol  kiemelkedően  fontos, hogy  biztonságos 
üzemeltetésre alkalmas legyen.  
 Éppen ezért örül annak, hogy elkészültek a tervek- bár jobb lett volna még az építés 
előtt elkészítetni- jó, hogy elkészült a statikus szakvéleménye, így biztosak lehetünk 
benne, hogy   a kultúrház biztonságos működése érdekében mindent megtettünk.   
Az önkormányzat csak törvényesen működhet. Ez a terv pénzbe kerül, de úgy 
gondolja, hogy a közösség biztonsága megéri ezt a pénzt.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Ő is azt gondolja, hogy nyugodtabbak lehetünk, ha a terv és szakvélemény meg lesz.   
2012. augusztus hónapban kistérségi ülés volt a kultúrházban. Valamennyi 
jelenlévőnek tetszett a kultúrházunk, a parkunk.  
 
A nagyterem parketta felújítása  társadalmi munkában készült. A sógora Perkátáról öt 
alkalommal jött át dolgozni, ezért a tiszteletdíjából 20.000.—Ft költségtérítést adott át 
részére. Munkadíjat egyáltalán nem kért, pedig  háromszori csiszolást és háromszori 
lakkozást kellett elvégezni. E munka értéke kb: 150.000.—Ft volt.  
 
A  kultúrházban a  kazánház  átalakítása  is megtörtént.  Véleménye szerint most a 
felújítási munkák után évekig nem kell a kultúrházhoz nyúlni. A következőben a 
színpadot kellene felújítani.    
  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Valóban nagyon sok  felújítás történt a kultúrházban. A kérése az, hogy ez legyen az 
utolsó eset, hogy  utólag kér pénzt a polgármester a munkák elvégzésére.  Szép lett a 
kultúrház, de előre kellett volna  elmondani, hogy  milyen felújítási munkákat 
tervezünk , és előre kellett volna kérni, hogy biztosítson ennek megvalósítására  pénzt 
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a képviselő-testület. Ez az oka annak, hogy ennél a napirendi pont szavazásakor  
tartózkodni fog.  
 
Fischer József polgármester:  
 
A jövőben  előre tájékoztatni fogja a képviselő-testületet a tervezett munkákról és a 
tervezett költségekről. Tudja, hogy hibázott, erre már a körjegyző is felhívta a 
figyelmét. Éppen ezért a jövőben ügyelni fog arra, hogy előre jelezze és 
megtárgyaltassa a képviselő-testülettel, ha a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 
nem lenne elegendő az elképzelések megvalósítására vagy olyan tervet szeretne 
megvalósítani, amire a költségvetés összeállításakor még nem gondoltak. 
Éppen ezért szeretné a napirendi pont tárgyalásakor jelezni, hogy miután a  kultúrház 
megszépült, felmerült benne, hogy  a nagyterembe  lévő régi székeket jó lenne újakra 
cserélni, illetve a meglévő székek számát bővíteni. 
A nagyteremben már tornaóra nem lesz, hiszen az iskolában a  tornaszoba kialakításra 
került.  
Több helyen megnézte a székek árát, a legolcsóbban a METRÓ áruházban tudná 
megvásárolni. A székek kb : 3500- 4000.--Ft-ba kerülnének. Véleménye szerint kb. 50 
db-ra lenne szükség ahhoz, hogy a nagyterembe  120-130 ülőhelyet ki tudjunk 
alakítani. A székek megvásárlásához szeretné  kérni a képviselő-testület jóváhagyását, 
továbbá a költségvetésbe a tartalék terhére ehhez fedezet biztosítását is. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
 
Támogatja a székek megvásárlását.   
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
 
Ha már elkezdtük a kultúrház rendbetételét, akkor fejezzük is be. Egyetért a székek 
megvásárlásával.  
  
 
Suhaj Józsefné települési képviselő: 
 
 
Annyi széket kell venni, hogy a nagyterembe   beférjen és elegendő is legyen.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
 
Az önkormányzatnak  van elég pénze arra, hogy a  szükséges székeket megvásárolja. 
Véleménye szerint a jelenlegi fa székek már nem biztonságosak. Jó dolog a 
takarékosság, de ha szükség van a székekre, akkor most egyszerre kell megvásárolni.  
Legyenek a nagyteremben a székek egységesek.  
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Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Valóban nagyon elavultak már a fa székek.  Az emberek, ha ráülnek, tönkre teszi a 
ruhájukat.   Véleménye szerint,  most vegyük meg egyszerre a szükséges székeket. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Ha szükséges vegyünk annyi széket, hogy  az elegendő legyen. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Véleménye szerint 80 db szék  elférne a nagyterembe, s az elegendő is lenne. A régi 
faszékeket majd feljavítják és a kinti rendezvényekre jók lesznek.   
Ha már a felújítási munkáknál tartunk nagy szükség lenne a színpad felújítására is.  A 
színpad csiszolása, lakkozása anyagárban kb 40.000.-- - 50.000.—Ft-ba kerülne.  
Pormentesítve lenne, s fekete színnel le lenne zárva. A színpad felcsiszolása után egy   
fekete ütésálló, viaszos anyaggal lenne lekenve. Ez hosszú életű lenne, s nem szállna a 
por a színpadról. A színpad  felcsiszolása társadalmi munkában történne. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Ha már a színpad is nagyon szép lesz, akkor a színpadon lévő háttér  függönyt is ki 
kellene cserélni. Véleménye szerint az egész nagyterem szép lenne, ha a függöny is 
kicserélésre kerülne, amit kb. 50.000.—Ft-ból meg lehetne oldani. El tudna képzelni, 
valami nyers színű függönyt.  
 
Fischerné Koncz Katalin  települési képviselő: 
 
 
A háttér függöny valóban elég csúnya, jó lenne kicserélni.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az első  függöny funkciója tűzvédelmi célt is szolgál. Azt kicserélni nem lehet.  
  
Elmondja, hogy a kultúrház karbantartására a 2012. évi költségvetésünkben 600.000,- 
Ft- + ÁFA előirányzatot terveztünk.  
 
Kéri a képviselő-testületet,  hogy a költségvetés eredményes végrehajtása érdekében a 
kultúrházra tervezett karbantartási előirányzatot 676.000.-- Ft-tal, az ÁFA 
előirányzatot pedig 183.000.-- Ft-tal összesen 859.000.--Ft-tal megemelni, a tartalékot 
pedig ugyanezen összeggel csökkenteni szíveskedjenek. 
Kéri  továbbá, hogy  a Művelődési Ház színpadának felcsiszolására, felújítására, 
háttér függönyének cseréje további bruttó 80.000 Ft-ot, a Művelődési Házba támlás 
székek beszerzésére pedig bruttó 320.000 Ft-ot, a Művelődési Ház nagytermébe 
galéria építés tervei elkészítésére 127.000 Ft –ot   biztosítson  az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséből a tartalék  terhére.  
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Kéri, hogy a  Képviselő-testület ,hogy a  jóváhagyott felújításokkal és 
eszközbeszerzéssel és tervezési költségekkel  együtt a   Művelődési Ház belső 
felújítási munkálatainak elvégzésére és eszközbeszerzésre és tervezésre  a 2012. évi 
költségvetéséből    összesen bruttó 2.148.000 Ft-ot   biztosítson. 

 

 
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Művelődési Ház belső felújításáról szóló  előterjesztést és határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három       igen szavazattal ,  
ellenszavazat nélkül  és egy  tartózkodással  
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 77/2012. (IX.20.) 
 

számú h a t á r o z a t  a 
 
 

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház felújításáról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta 
polgármester előterjesztésében  a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában 
lévő Művelődési Ház  felújításáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház 
belső felújítását  határozza el. 
 
A Művelődési Ház belső felújítására az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló a Hantos Községi Önkormányzat 2012 évi 
költségvetéséről szóló 1/2012.(II.23) számú rendeletében a művelődési ház 
belső felújítására már jóváhagyott  600.000 Ft +  162.000 ÁFA összesen: 
762.000 Ft   előirányzatát 676.000 Ft-tal  + 183.000 Ft ÁFÁ-val összesen: 
859.000 Ft-tal megemeli   a  2012. évi költségvetéséből a tartalék terhére. 
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A Képviselő-testület a Művelődési Ház színpadának felcsiszolására, 
felújítására, háttér függönyének cseréje további bruttó 80.000 Ft-ot, a 
Művelődési Házba támlás székek beszerzésére pedig bruttó 320.000 Ft-ot, a 
Művelődési Ház nagytermébe galéria építés tervei elkészítésére 127.000 Ft –
ot   biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséből a tartalék  terhére.  
  
 
A Képviselő-testület  az ezen határozatával jóváhagyott felújításokkal és 
eszközbeszerzéssel és tervezési költségekkel  együtt a   Művelődési Ház belső 
felújítási munkálatainak elvégzésére és eszközbeszerzésre és tervezésre  a 
2012. évi költségvetéséből    összesen bruttó 2.148.000 Ft-ot   biztosít. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse 
elő, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Fischer József polgármester. 

 

 

 
 

4. napirend 
 
Beszámoló Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének 

I. félévi teljesítéséről 
 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Kéri Gálné Papp Erika körjegyzőt, hogy a napirendre vonatkozóan mondja el 
kiegészítését. 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Úgy gondolja, hogy a számszaki előterjesztés és a határozati javaslat minden 
információt tartalmaz. A Körjegyzőség költségvetése végrehajtásáról szóló félévi 
beszámolót tavalyi évben is tárgyalta a  képviselő-testület. 
A Körjegyzőség esetében- éppúgy mint az oktatási, szociális alapszolgáltatási vagy a 
védőnői illetve gyermekjóléti intézményfenntartó társulások esetén- a fenntartó 
Önkormányzatok képviselő-testületei meg kell tárgyalják és el kell fogadják 
költségvetése  félévi, majd később háromnegyed évi illetve az éves  teljesítéséről 
szóló  beszámolót. 
   
Ahogy említette a  kiküldött számszaki előterjesztés, a  táblázatok részletesen 
bemutatják a Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése I. 
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félévi teljesítésének alakulását mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében is.  
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Körjegyzőséget fenntartó másik önkormányzat, 
Nagylók Községi Önkormányzat képviselő-testülete a jövő héten tárgyalja majd 
Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése I. félévi 
beszámolóját. 
  
 
Fischer József polgármester: 
 
A körjegyzőség jól és rugalmasan működik.  A tegnapi napon tájékoztatón vettek 
részt  az önkormányzatokkal, a hivatalokkal, a járási hivatalok felállításával 
kapcsolatban.  Úgy gondolja, hogy Nagylók és Hantos községben a  jelenlegi létszám 
megmaradhat, hiszen  a körjegyzőség  a minimális létszámmal működik. Megkéri a 
körjegyző asszonyt néhány szóban ismertesse a megbeszélésen a járási hivatalokkal 
kapcsolatban kapott információkat. 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A járási hivatalok létrehozásával kapcsolatban tartott megbeszélésen megkapott 
tájékoztató alapján Hantos Községi Önkormányzat és Nagylók Községi 
Önkormányzat által a járási hivatal felállítása érdekében átadandó létszám 1-1 fő, 
továbbá a munkavégzésükhöz szükséges  számítógép, nyomtató, monitor, bútorzat, 
telefon. 
A járási hivatalba átadandó személy képesítése meg kell feleljen a 29/2012. 
Kormányrendeletben előírt képesítési feltételeknek. Amennyiben nincs megfelelő 
képesítéssel rendelkező köztisztviselő, akkor a járási hivatal létrehozása érdekében az 
Önkormányzatnak  1  üres álláshelyet  kell  átadni.  
 
Kaptunk továbbá egy táblázatot , mely tartalmazta a leendő járási hivatal tervezett 
munkakörökre lebontott létszámát is.  
Áttekintve a Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők képesítéseit, valamint a 
járási hivatalban foglalkoztatottak munkakörönként tervezett létszámát is , a kért 
létszámot valószínűleg csak üres álláshely átadásával tudjuk biztosítani, mert 
köztisztviselőink nem rendelkeznek a tervezett munkakörökhöz tartozó  29/2012. 
Kormányrendeletbe előírt képesítésekkel.  
A leendő járási hivatalban ügysegéd is foglalkoztatva lesz, aki igény esetén 
meghatározott időpontokban ügyfélfogadást fog tartani a településeken. 
Amennyiben kérjük, hogy ügysegéd működjön a településen, akkor számára az 
Önkormányzatnak irodát és munkaeszközöket ( számítógépet, nyomtatót stb.) is 
biztosítani kell. 
A tájékoztatón kapott   járási hivatalok által  jövőben ellátandó kivonatos tájékoztatón 
felül elektronikusan megkaptuk a jegyzők, polgármesterek valamint a járások 
részletes hatásköri listáját is.  
Csak példálózó jelleggel tájékoztatásképpen elmondja, hogy a járási hivatalok fogják 
2013. január 1-től ellátni többek között a gyámhatósági feladatok közül a 
védelembevétellel, az ideiglenes elhelyezéssel, az apai elismerő nyilatkozatokkal 
kapcsolatos feladatokat , a szociális feladatok közül a közgyógyellátással, az ápolási 
díjjal, az időkorúak járadékával kapcsolatos feladatokat is. 
A méltányossági ápolási díj, illetve a méltányossági közgyógyellátás továbbá a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vagy az óvodáztatási támogatás az 
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önkormányzatoknál marad, mint az aktív korúak ellátása vagy a lakásfenntartási 
támogatások is.  
Az állampolgárok a járási hivatalok hatáskörébe tartozó ügyeik intézésekor több 
lehetőség közül választhatnak. Intézhetik ügyeiket személyesen a járási hivatalba, 
vagy a járási hivatal kirendeltségén, vagy az ügysegéd segítségével vagy 
elektronikusan- ügyfélkapun keresztül- vagy levélben és természetesen a  Ket. 
előírásának megfelelően a jegyzőnél is. 
A Ket. előírása alapján   az állampolgárok a helyi jegyző előtt továbbra is  bármely 
ügyüket elindíthatják,amit a jegyző- amennyiben az ügy nem az Ő hatáskörébe 
tartozik- haladéktalanul  továbbít a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
megfelelő hatósághoz érdemi ügyintézés végett. 
Tehát a  jövőben is segítségére leszünk az állampolgároknak ügyeik intézésébe, a 
kérelmeiket át fogjuk venni és amennyiben az ügyükben nincs hatáskörünk vagy 
illetékességünk továbbítani fogjuk azokat a hatáskörrel rendelkező hatóság felé.  
 
A járási hivatalokkal az önkormányzati hivatalok a környezettanulmányok 
készítésénél is együtt fognak működni. 
 
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Kormányhivatal a  járási hivatalok felállítása 
érdekében még április hónapban   adatszolgáltatást kért és felmérést végzett   az 
önkormányzat  számítógépeiről, nyomtatóiról, infokommunikációs eszközeiről. 
 
A járási hivatalok 2013.  január 1-től  fognak működni. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a járási hivatalok felállítása érdekében 
átadandó létszám és infrastruktúra ( számítógép, infokomunikációs eszközök stb.) 
tekintetében az egyeztetések 2012. szeptember 30-ig megtörténnek, majd az 
Önkormányzat és a Kormányhivatal között a járási hivatal létrehozása érdekében 
kötendő megállapodásokat a  képviselő-testületnek meg kell tárgyalni,  jóvá kell 
hagyni.   
 
Egy pár szóban szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet a 2013. január 1-ét követő , 
önkormányzati hivatalok, egységes önkormányzati hivatalok finanszírozásával 
kapcsolatos információkról.  
Előre bocsájtja, hogy az általa elmondottak még tervezettekben szerepelnek és mint 
ilyenek nem tekinthetők véglegesnek. 
A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvény tervezetének módosító 
indítványként beterjesztett 2. számú mellékletében az önkormányzati hivatalok 
működtetésére nyújtott állami normatíva igénylés kiegészítő szabályai szerint a 2000-
3000 fő létszámú települések esetén az önkormányzati hivatalra vonatkozó létszámok:   
minimum 8, maximum 11 fő. 
 
Ugyanezen módosító indítványban szereplő képlet szerint- természetesen csak akkor, 
ha ez így kerül elfogadásra és a körjegyzőséget fenntartó két önkormányzat a jövőben 
is együtt kíván működni és létrehozza az egységes önkormányzati hivatalt- a jelenlegi 
8 fő engedélyezett létszám tekintetében jogosult lesz az önkormányzati hivatalok 
működtetésére nyújtott állami normatívára. 
 
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetből látható, hogy 
megszűnik a körjegyzőségi alap- illetve ösztönző normatíva, ugyanakkor az előbb 
említett módosító indítványban szereplő, önkormányzati hivatalok működtetésére 
nyújtott normatíva összege- Körjegyzőség esetén 8 főre számítva  közel 36 millió 
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forint – fedezetet fog biztosítani az egységes önkormányzati hivatal működtetésére. 
 
Mindez természetesen akkor igaz, ha a 2013. évi költségvetési törvényt illetve a 
módosító indítványt így fogadja el a Parlament. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A járási hivatalokat a nulláról akarják felállítani úgy, hogy mindent az 
önkormányzatok adnak össze, csupán az  irodahelyiségeket biztosítják a dolgozók 
részére.  
Tulajdonképpen a semmiből akarnak várat építeni. Minden eszközt  az 
önkormányzatoknak kell összeadni a járási hivatalok részére.  Nem tudunk mit tenni, 
az előírásokat végre kell hajtani.  
Az ügyfelek részére segítséget kell nyújtanunk. Várható, hogy kezdetben   az ügyfelek 
zöme továbbra is a helyi hivatalban fogja ügyeit elindítani.  
 Még nem látni azt, hogy a mi dolgozóink miben lesznek tehermentesítve a járási 
hivatalok felállítása kapcsán.  
Megköszöni a tájékoztatót .  
 

Megkérdezi, hogy van-e  valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 
2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló  előterjesztést és határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2012. (IX.20.) számú határozata 

 
Nagylók-Hantos Községek  Körjegyzősége  2012. évi 

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
 

A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2012 évi 
költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 Módosított előirányzat Teljesítés 
Állami hozzájárulás: 5.118 e Ft 3.385 e Ft 
Átvett pénzeszköz  
Hantos Községi Önk.                             9.897 eFt 4.546 e Ft 
Átvett pénzeszköz  
 Nagylók Községi Önk. 9.623 e Ft 5.081 e Ft 
 
Összesen: 24.638  eFt 13.012 eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 18.790 eFt 9.319 eFt 
Járulék 4.894 eFt 2.449 eFt 
Dologi kiadás 954 eFt 27 eFt 
Átfutó kiadások:   eFt 1.217 eFt 
Összesen: 24.638 eFt 13.012 eFt 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30.  
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5. napirend 
 
 
Beszámoló Nagylók- Hantos Védőnői Társulás 2012. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
A számokból, az előterjesztésből és a határozati javaslatból minden kiderül. Látni azt, 
hogy hogyan alakultak a bevételek és a kiadások. Van 384.000.- Ft, amely  még 
fenntartásra, felújításra felhasználható.  A nagylóki Polgármesterrel egyeztetni 
szeretne, s lehet, hogy ezt az összeget még az idei évben felhasználják.   
 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulási Megállapodás alapján  
az OEP-től kapott finanszírozási bevételből elsősorban  a  védőnői szolgálat  személyi 
juttatásait  , az ehhez tartozó terheket,  illetve a nagyobb  eszközbeszerzéseket,  a 
tanácsadók  üzemeltetési költségeit ( áram, gáz, víz, nyomtatvány, irodaszer, 
postaköltség stb, ) pedig az önkormányzatoknak egyéb bevételeik terhére  kell 
fedezniük. Ez utóbbi dologi kiadások nem épülnek be a védőnői társulás 
költségvetésébe, hanem minden önkormányzat saját költségvetésébe szerepel. 
A Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulási Megállapodás alapján 
ha az OEP finanszírozási bevétel több, mint a   védőnői szolgálat  személyi juttatásai  
, az ehhez tartozó terhek,  illetve a nagyobb  eszközbeszerzések kiadási összege, akkor  
azt a két település között lakosságszám arányosan megosztva elsősorban  a  két 
tanácsadó fenntartási ( gáz, áramdíj ) költségei  fedezésére kell fordítani.       
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az orvosi rendelő padozata felújításra került, új 
taposó  lett lerakva, mivel az ÁNTSZ a régit már többször kifogásolta.  Az évi 
szokásos meszelés, mázolás is megtörtént.  A munkákat a közmunkásaink végezték el.  
 
A védőnői rendelőben a csempéket kellene lecserélni, mert nagyon elavultak már, 
félő, hogy leomolnak. Szükség lenne a csempék kicserélésére. Ezeket a munkákat 
télen is el lehetne végezni.  
 
A védőnői munkával nagyon elégedett, a lakosság részéről munkája ellen panasz nem 
érkezett. Bízzunk benne, hogy sokáig marad községünkben.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb   hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámoló Nagylók- Hantos Védőnői 
Társulás 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztést és 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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 
79/2012.(IX.20.) számú  határozata 

 
Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi 

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 
2012 évi költségvetésének I. féléves beszámolója című előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
A képviselőtestület a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás  
2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Bevétel: 
 Előirányzat Teljesítés 
Átvett pénzeszköz MEP-től 3.140 eFt 1.614 eFt 
Összesen:   eFt  eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 1.836 eFt 921 eFt 
Járulék 499 eFt 254 eFt 
Dologi kiadás 339 eFt 55 eFt 
Összesen: 2.674 eFt 1.230 eFt 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30.  
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6. napirend 
 

Beszámoló a  Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A képviselő-testület részére a társulás gazdálkodási feladatait ellátó Mezőfalva 
Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi vezetője által elkészített táblázat 
formájában elkészített anyag került kiküldésre. 
A kiküldött táblázat   nem a tavalyi évnek megfelelően került kitöltésre. Formailag 
teljesen más, mint az előző évi volt. Ezt kifogásolta, de azt a választ kapta, hogy az 
anyag  más formátumban készült, de minden szükséges adatot tartalmaz.  
Volt  egy személyes találkozás , ott kérte, hogy legalább a határozati javaslat 
készüljön el úgy, ahogyan azt  mi kérjük, ahogy a szabályok előírják, ám ebben sem 
kapott segítséget. 
 
Bízik benne, hogy a táblázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak.  
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a kiküldött anyagot vitassa meg.   
 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 
 
Hozzászólások:  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
 
Az egyéb sajátos bevételünk rovatban szerepel : 380.000.—Ft, és 332.000.—Ft. Ez  a bevétel  
mit takar?  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
 
A 380.000.—Ft bevétel, az  a beszámoló szerint  gáz visszatérítésből származik.  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet pontos 
szabályokat tartalmaz az önkormányzatok, az önkormányzati társulások költségvetésével, 
hanem annak időszaki teljesítéséről szóló beszámolókkal kapcsolatban is.  
 
Az egyik ilyen fontos szabály, hogy a költségvetések teljesítéséről szóló beszámolók adatai 
összehasonlítható kell legyen az eredeti és a módosított költségvetéssel, hiszen csak így 
szolgáltathat megfelelő információt a fenntartó számára. 
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Ezt csak úgy lehet biztosítani, ha a költségvetés és a félévi, háromnegyedévi és az éves 
zárszámadás is egyforma formátumban készül, ha látható belőle, hogy az adott intézménynek, 
társulásnak vagy önkormányzatnak az adott évi költségvetésében az adott előirányzatnak  
mennyi volt az eredeti, a módosított  összege illetve, hogy  mennyi a teljesítés. 
  
Mezőfalva Polgármesteri Hivatalától kapott, Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós 
Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló táblái 
adattartama, formátuma nem azonos az elfogadott Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós 
Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetése tábláival, így nem lehet megmondani, hogy az 
egyes előirányzatok teljesítése a jóváhagyotthoz képest , hogyan alakult. Különösen igaz ez a 
bevételi előirányzatok tekintetében, nincs információ az egyes állami normatívák teljesítése 
vagy a többcélú kistérségtől kapott bevételek, de még az egyes önkormányzatok által a 
működésre átadott bevételek alakulásáról sem. 
 
Mindezt- a korábban kért szolgálati út betartása érdekében- jelezte a polgármester úrnak is, 
aki mint említette jelezte is Mezőfalva felé a kérésünket, miszerint a Mezőfalva- Hantos – 
Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló 
beszámoló megtárgyalása és elfogadása érdekében a kiemelt bevételi és kiadási 
előirányzatokat tartalmazó határozati javaslatunk összeállításához további adatokat kérünk. 
Úgy gondolja, hogy ezen adatok hiánya nem magyarázható a megváltozott államháztartási 
törvénnyel vagy a végrehajtási rendelet előírásaival.  
Az államháztartási törvény és a végrehajtási rendelete előírásai alapján nemcsak az 
önkormányzatok esetén, hanem a társulások illetve az intézmények esetén is el kell készíteni 
az elemi költségvetést és természetesen az időszaki beszámolókat, zárásokat is. A társulások 
illetve az intézményi költségvetések, zárszámadások beépülnek az önkormányzat 
költségvetésébe, zárszámadásába. 
Tudomása szerint lehetőség van az egységkódra történő könyveléssel még arra is, hogy ne 
csak intézményenként, hanem akár tagintézményenként is ki lehet mutatni azt, hogy az adott 
intézmény költségvetésének, adott előirányzata teljesítése hogyan áll.  
Mindezt jelezte a polgármester úr felé kérve közreműködését a hiányzó információk 
megszerzéséhez. 
 
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző: 
 
Sajnos a Mezőfalva által a  táblák mellé küldött  magyarázat sem jó, hiszen a  zárást 
nem módosítunk, hanem elfogadunk.  
Nem a módosított előirányzatot kell megmagyarázni, hanem a teljesítést, arról már 
nem is beszélve, hogy a módosítást is el kell fogadniuk a fenntartóknak. 
Miután a polgármester úr jelezte, hogy Mezőfalva véleménye szerint minden 
szükséges információ a rendelkezésünkre áll, így a   Mezőfalva – Hantos – 
Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről  szóló határozati javaslatot a rendelkezésünkre álló adatok alapján tudtuk 
összeállítani. Jelzi, hogy a táblázatban csak Mezőfalva által átadott pénzeszközként 
szereplő 131 762 e Ft bevételt- tekintettel arra, hogy sehol sem szerepel sem Hantos, 
sem Daruszentmiklós által átadott pénzeszközök, sem az állami normatíva, sem a 
többcélú kistérségtől átvett pénzeszköz sem, holott ezek átadása meg kellett történjen 
és feltételezve azt, hogy ezen összeget hozta a mezőfalvai kolleganő egy soron- 
Költségvetési  támogatás és pénzeszköz . átvétel elnevezéssel szerepeltette a 
határozati javaslatba. Ez az elnevezés jobban fedi a valóságot, hiszen nem egyedül 
Mezőfalva által átadott pénzeszköz ezen 131.762 e Ft. 
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Fischer József polgármester:  
 
Sajnos Mezőfalvával nem tudom azt elérni, hogy olyan anyagot kapjunk, ami  
átlátható. Azt viszont elmondták, hogy ha bármi kérdésünk van, arra szívesen 
válaszolnak.  
Van egy olyan lehetőségünk, hogy a belső ellenőröknek megmondjuk, hogy mit 
ellenőrizzenek. Egyik alkalommal kérnünk kell a társulások pénzügyi elszámolásának 
ellenőrzését. 
Mezőfalva elmondta, hogy  rajtunk kívül még senki nem kifogásolta azt, hogy miért 
így készítik el a költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót. Ő javasolja, hogy a 
képviselő-testület fogadja el a   Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási 
Társulás 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  szóló beszámolót a 
kiküldötteknek megfelelően. 
 
Elmondja még, hogy mi Mezőfalvának a kért összegeket  becsülettel minden alkalommal 
átutaltuk. 
 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámoló a  Mezőfalva – Hantos – 
Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről  szóló előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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 Község Képviselőtestületének  80/2012.(IX.20.) számú  határozata 
 

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Tündérkert Óvoda 2012. évi  

költségvetésének  I. félévi 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 2012. évi 
költségvetésének  I. félévi teljesítéséről szóló  előterjesztést, beszámolót 
megtárgyalta és az ügyben az alábbi határozatot hozta: 
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A képviselő-testület a    Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási  
Intézményi  Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2012. évi költségvetésének  teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak 
szerint hagyja jóvá:   
 
Bevétel: 
 Módosított előirányzat Teljesítés 
Működési bevételek: 5 885 e Ft               2 048 e Ft 
Kv-i támogatás és pe. átvétel 
összesen: 

266 242 e Ft 131 762 e Ft 

Függő,átfutó,kiegyenlítő 
bevételek 

                   461 e Ft 

Összesen: 272 127 
e Ft 

           134 271 e  Ft 

 
Kiadás: 
  
 Módosított előirányzat Teljesítés: 
Személyi 
juttatás 

166 417 e Ft 83 952 e Ft 

Járulék 42 364 e Ft 22 217 e Ft 
Dologi kiadás 63 346 e Ft 18 673 e Ft 
Felhalmozási 
kiadás 

 0 e Ft 0 e Ft 

Függő, átfutó, 
kiegyenlítő 
kiadás 

 8 985 e Ft 

Összesen: 272 127 e Ft 133 827 e Ft 
  
A képviselő-testület a    Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási  
Intézményi  Társulás által fenntartott Tündérkert Óvoda  2012. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint 
hagyja jóvá:   
 
Bevétel: 
  Módosított 

előirányzat: 
Teljesítés: 

Működési bevételek: 4 
337e 

Ft 

2 699 e Ft 

Költségvetési támogatás, és pénzeszköz átvétel 
összesen: 

105 991 e Ft 45 449 e Ft 

Összesen: 110 328 e Ft 48 148 e Ft 
 
Kiadás: 
 Módosított előirányzat                Teljesítés 
Személyi juttatás 67 440 e Ft 31 423 e Ft 
Járulék 16 948 e Ft 8 182 e Ft 
Dologi kiadás 25 340 e Ft 3 551 e Ft 
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Pénzeszközátadás 600 e Ft 0 e Ft 
Függő,átfutó,kiegyenlítő 
kiadás 

0 e Ft 4 414 e Ft 

   
Összesen: 110 328 e Ft 47 570 eFt Ft
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 

 
 

7. napirend  
 
 

Beszámoló Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Ez a beszámoló áttekinthető, minden előírásnak, jogszabálynak megfelel, 
összehasonlítható a költségvetéssel. A költségvetés teljesítése nagy részben 
időarányosan teljesült, de van egy – két   rovat, ahol kicsit túlléptük a betervezett 
összeget.  
Vannak olyan területek, ahol a bevételek a vártnál jobban alakultak. A Start 
munkaprogramon keresztül sok mindent meg tudtunk vásárolni, amit a jövőben 
hasznosítani tudunk. Az eszközparkunk szépen gyarapodott.   
 
Nagy segítség az, hogy az idei évben nagyon sok közhasznú munkást tudunk 
foglalkoztatni. Ez jó az önkormányzatnak, de jó a családoknak is, hiszen egy kicsit 
több bevételhez jut a család. A közhasznú munkásokat ellenőrizték, hiányosságot nem 
tapasztaltak. Hat fő  jelenleg tanfolyamra jár, képzésben vesz részt.  
Elmondja, hogy a bevételek és a kiadások jól alakultak. Jelenleg kifizetetlen számlánk 
nincs.  
Azt nem tudjuk, hogy a jövő év hogyan alakul. Nem tudjuk egyenlőre azt sem, hogy 
az iskola kérdés, a járási hivatalok, az átszervezések hogyan alakulnak. Nem tudjuk 
azt sem, hogy a kis pénzünkhöz hozzányúl-e az állam, vagy nem.  Reméljük, hogy 
amit eddig  megspóroltunk , azt meg hagyják nekünk, hiszen lesz mire költenünk.  
 
 
 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámoló Hantos Községi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 
előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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 
81/2012. (IX. 20.) számú határozata 

 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 
Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 
2011. évi CLXXXVIII. tv. 87.§ (1) bekezdése  alapján a helyi önkormányzat 2012. 
évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint 
hagyja jóvá.  

1. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló 
beszámoló az önkormányzat  adatait – a Hantos Községi Önkormányzat  
1/2012. (II. 23.) számú költségvetési rendelete 2.§-ban meghatározott címrend 
szerint – tartalmazza. 

Az önkormányzat  2012.  évi költségvetési  előirányzatainak I. félévi alakulása 
(Me.: ezer Ft) 

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak 
első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 

megnevezése 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2012. I. félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Kiadások 
főösszesen 

123.604 124.369 53.028 43 

Bevételek 
főösszesen 

123.604 124.369 57.173 46 

Ennek  részletezését a beszámoló  1. számú melléklete tartalmazza. 
3. Az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési támogatások bevételeinek 

- eredeti előirányzatait, 
- a módosított előirányzatokat, 
- az  I. félévi teljesítést 
        a beszámoló tájékoztató mellékletek III. számú melléklete bevételi forrásonkénti 
bontásban tartalmazza. 

4. Az önkormányzat 2012. I. félévi  működési kiadásainak  teljesítését a  
beszámoló 2. számú melléklete szakfeladatonkénti  bontásban tartalmazza.  
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5. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a 
teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2012. I. félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása 

Felújítási és 
felhalmozási 

kiadások összesen: 
2.961 2.961 3.079 104 

Ebből:     
- felújítások 0 0 0 0 

- felhalmozási célú 
kiadások 

2.961 2.961 3.079 104 

Az önkormányzat  felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés 
alakulását      feladatonként a tájékoztató 5. és 6. számú melléklete tartalmazza. 

6. Az önkormányzat végleges pénzeszköz átadásának, egyéb támogatás 
teljesítését és a teljesítés alakulását a  beszámoló 3. számú melléklete 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 17.526 18.266 
Ebből: 

  
- általános tartalék 9.117 9.857 

- céltartalék 8.409 8.409 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer  József polgármester 
 

 
8. napirend  

 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  rendelet-tervezetet        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A költségvetési rendelet  módosítására szükség  volt, mert felmerültek olyan 
bevételek és  kiadások, amelyet az év elején a tervezések során még nem tudtunk.  
 
Látjuk azt, hogy mi indokolja a költségvetésünk módosítását. Azt gondolja, hogy 
áttekinthető az elkészített anyag.  
Már most látjuk azt, hogy az év során még újabb rendelet módosításra  lesz szükség, 
hiszen a mai ülésen is felmerültek olyan plusz kiadások pl. a kultúrháznál, amit előre 
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nem terveztünk be.  
 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló  előterjesztést és rendelet- tervezetet  fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó rendelet-tervezetet  elfogadja, az   névolvasásra 
igennel, vagy nemmel szavazzon. 
 
Fischer József: igen, Fischerné Koncz Katalin: igen, Hangyál Csaba : igen, Suhaj 
Józsefné: igen.  
 
 
Szavazás a rendeletről:  
Minősített többséggel:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta:  
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2011. ( IX.  27.  )  számú 
rendelete  

 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. 

(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

    Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

    Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.    
   (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó  
          rendelet-   tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.  
      

( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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9. napirend  
 

Tájékoztató  az Országos Alapellátási Intézettel helyettesítő háziorvos  szolgálat 
feladatai ellátására kötött ellátási szerződés OALI által történő   felbontásáról. 
Döntés  a háziorvosi szolgálat működtetése érdekében helyettesítő háziorvosi 

feladat ellátási szerződés kötéséről. 
Döntés  a megüresedett háziorvosi álláshely betöltése érdekében pályázat 

kiírásáról 
 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztéseket és a  határozati javaslatokat        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Mint mindenki tudja nagyon sok probléma volt a háziorvosunkkal Dr. Tóth Sándor 
Szabolccsal. Őt az OALI ( Országos Alapellátási Intézet )  alkalmazta.  Nagyon sokat 
beszéltünk már e témáról.  Dr. Tóth Sándor Szabolcs  a  kilenc hónapból nem 
dolgozott le 2- hónapot sem, távolmaradásait nem jelezte, telefonon  szinte soha nem 
lehetett elérni, nem tudtuk azt, hogy táppénzes állományban van-e, vagy mi van vele. 
Ezt már többször írásban  jeleztük az OALI felé.    
Legutóbb 2012. augusztus végén.  
Az OALI képviselője- miután telefonon az általuk átadott EKG készülék 
visszaadásáról érdeklődött, amin nagyon meglepődtünk és ami miatt telefonon 
felhívtam őket – 2012. szeptember 13-án telefonon, majd   2012. szeptember 14-én 
faxon írásban közölte, hogy Dr. Tóth Sándor Szabolccsal az OALI  2012.09.30- 
napjával szerződést bontott a doktor kérésére, ami miatt az önkormányzattal is 
szerződést bont ugyanezen időponttal az OALI. 
   
Ez váratlan fordulat volt, hiszen nagyon rövid a határidő arra, hogy  vissza tudjuk 
állítani a korábbi helyzetet, hiszen a finanszírozási szerződés, a biztosítások 
megkötése, a működési engedély módosításának lebonyolítása több időt igényelne. 
Szerencsénkre Dr. Koroknai Géza és  felesége Dr. Steern Katalin vállalja azt, hogy a 
jövőben is – az üres álláshely betöltéséig- biztosítja Hantos község egészségügyi  
alapellátását.  
 
Az OALI-val kötött szerződés, munkakapcsolat nagy csalódás volt. A három oldalú 
szerződést nem tartották be. Többször jeleztük írásban , hogy Dr. Tóth Sándor 
Szabolcs  munkájával, emberi magatartásával probléma van, szinte soha még választ 
sem kaptunk rá.  Most viszont  szinte két hét alatt kell minden engedélyt újra 
beszereznünk, minden problémát megoldanunk. Kész tények elé állítottak bennünket.  
Nem tudjuk azt sem, hogy Dr. Tóth Sándor Szabolcs ez idő alatt hajlandó lesz - e a 
szolgálati lakást átadni, a fennálló  lakbértartozását, áramdíj, gázdíj tartozását 
kifizetni, hajlandó-e a nála lévő készenléti társát, vércukormérőt , telefont, stb.  átadni.  
 
A szolgálati lakásba bemenni nem szeretnénk nélküle , hiszen az magánlaksértésnek 
minősülne.  
 
Most már csak abban bízik, hogy Dr. Tóth Sándor Szabolcs mégis veszi a fáradságot 
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arra, hogy  eljön még egyszer Hantosra a szolgálati lakást és a nála lévő  dolgokat az 
önkormányzatnak visszaadja.  
 
Nagyon sajnálja azt, nagyon rossz lépés volt részéről, hogy  Dr. Tóth Sándor Szabolcs 
részére  ez évben nettó : 220.000.—Ft vissza nem térítendő támogatást adott át saját 
tiszteletdíjából. Ezt a pénzt jó lett volna jobb célra költeni, de már késő ezen 
gondolkozni. 
Sajnos arra már nem számíthatunk, hogy Dr. Tóth Sándor Szabolcs a  fennálló 
lakbértartozását , valamint a közüzemi számla tartozásait kifizeti. A legnagyobb gond 
az, hogy a közüzemi tartozások miatt,  az áramszolgáltatást és a gázszolgáltatást a 
szolgáltató kikapcsolja, megszűnteti.  Mi nem fizethetjük ki a tartozást, hiszen a 
számla nem az önkormányzat nevére szól. Félő, hogy nem kapcsolja vissza a 
szolgáltató az áramot és a gázt addig, s nem írja át a számlákat az önkormányzat 
nevére, amíg a tartozás nincs kifizetve. 
A szolgálati lakásra sürgősen szüksége lenne az önkormányzatnak, mert pedagógus 
szeretne mielőbb beleköltözni. Ha nem lesz áram és gáz a lakásban, nem tud 
beköltözni a pedagógus.  
 
Az önkormányzat kötelessége az, hogy a fennálló tartozásokat bírósági úton behajtsa 
Dr. Tóth Sándor Szabolcstól.  
 
Nagyon sajnálja, hogy így alakult a helyzet. Nagyon örült annak, hogy Hantos 
községnek önálló háziorvosa lett. Bízott abban, hogy hosszú távon megoldódik 
községünk egészségügyi alapellátása.  Sajnos nem volt szerencsék, nem volt jó 
választás Dr. Tóth Sándor Szabolcs személye. 
Reméljük, hogy legközelebb nagyobb szerencsénk lesz. A jövőben nem biztos, hogy 
az OALI-n keresztül kell háziorvost alkalmazni. 
 
 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 
Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Először is jelezni szeretné, hogy nyilvános ülésen csak olyan kérdésekről, olyan 
mélységben tárgyaljon a képviselő-testület, ami nem személyi ügynek minősül . A 
személyi ügyeket zárt ülésen kell tárgyalni –kivéve, ha az érintett a nyilvános üléshez 
hozzájárul. Ez a hozzájárulás  most nem áll rendelkezésünkre. 
 
Számára is meglepő és szokatlan az, ahogy az OALI ebben a kérdésben eljárt.  
A tárgyalásaink során, 2011. októberében éppen az OALI  hangsúlyozta  azt, hogy a 
feladatot legkorábban csak 2012. január 1-vel tudják vállalni, hiszen sem  az előző 
önkormányzatot nem hozhatja olyan helyzetbe, hogy veszélybe kerüljön az 
egészségügyi alapellátása illetve a háromoldalú szerződésben szereplő  felmondási 
időt is be kell tartania. 
Akkor egyeztettek az előző, érintett önkormányzattal is és így alakult ki a 2012. 
január 1-i feladatellátás kezdésének időpontja. 
Ehhez képest most- a polgármester úr által elmondottak szerint- ő is csak véletlenül 
szerzett tudomást az általuk  2012. szeptember 30-val történő szerződésbontásról. 
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Nem egyeztettek vele sem a jogviszony megszűntetés, sem a szerződésbontás 
kérdésében. Ez számára  érthetetlen és ellentmond az OALI 2011. októberében 
tanúsított magatartásának is. 
 
Önkormányzatunk az OALI egyoldalú szerződésbontása miatt nehéz helyzetbe került, 
hiszen az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás kötelező önkormányzati 
feladat, a háziorvosi szolgálat működtetéséhez pedig már 2012. október 1-én érvényes 
jogerős  működési engedéllyel illetve finanszírozási szerződéssel kell rendelkeznünk. 
 
Az idő a jogerős működési engedély beszerzésére és finanszírozási szerződés 
megkötésére elég rövid, éppen ezért még 2012. szeptember 14-én megkezdtük az 
előkészítő munkákat. 
 
2012. szeptember 14-én felvettük a kapcsolatot a Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerv illetékes Kistérségi Intézetével valamint a Fejér Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárral. 
 
A háziorvosi szolgálat feladata működési engedélye iránti kérelmünkhöz a Képviselő-
testületnek döntenie kell a betöltetlen háziorvosi álláshely betöltésére pályázat 
kiírásáról. 
Az ezzel kapcsolatos határozati javaslat elkészült, melyet a képviselő-testület tagjai 
megkaptak. 
 
A háziorvosi feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozási szerződés megkötéséhez 
pedig a működési engedélyen túl szükséges a Képviselő-testületnek döntést hoznia 
arról is, hogy 2012. október 1-től maga kíván a feladatellátásról gondoskodni, 
valamint a jelenleg betöltetlen állást helyettesítéssel kívánja megoldani, és döntenie 
kell a helyettesítésről szóló megbízási szerződés jóváhagyása tárgyában is. 
 
A háziorvosi állás betöltéséig a háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő 
megoldása érdekében még 2012. szeptember 14-én elkészítettük a megbízási 
szerződés tervezetét továbbá tárgyaltunk Dr. Koroknai Géza háziorvossal is, aki az 
OALI által megbízott helyettesítő orvos tartós távollétében eddig is ellátta a 
háziorvosi teendőket. 
Dr. Koroknai Géza háziorvos és Dr. Steer Katalin  a korábbi megbízási díjért vállalják 
a feladat ellátását. 
 
Az ügyben további döntés meghozatala is szükséges , tekintettel arra, hogy az OALI 
által egyoldalú szerződésbontás miatt  a helyettesítő orvos jogviszonya idejére kötött 
szolgálati lakás bérleti szerződését fel kell mondani és intézkedni kell az általa 
felhalmozott  jelentős lakbér tartozás behajtásáról is. 
 
Az önkormányzat vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében  mindent  meg kell 
tenni azért, hogy a tartozásokat behajtsuk. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Dr. Tóth Sándor Szabolcs háziorvosban nagyon bíztunk, próbáltuk segíteni. Sajnos 
nem volt együttműködő.  
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Az orvos  a faluban azt terjesztette, hogy csupán nettó :80.000.- Ft a fizetése, abból 
nem tud megélni.  Nem mondta el azt, hogy azért annyi a fizetése, mert  
munkabérének 50 %-át levonják a gyermektartásdíj tartozása miatt. Véleménye 
szerint a szolgálati lakásba két hatósági tanúval be kell menni. Ha ott a készenléti 
táska és a telefon, akkor azt el kell hozni. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A Dr. Tóth Sándor Szabolcs  által lakott szolgálati lakásba semmiképpen nem 
szeretne bemenni, mert nem szeretné ha ebből probléma lenne, esetleg 
magánlaksértésért feljelentené a bérlő. 
Bízik benne, hogy  a doktor úr  a munkaviszonyának megszűntetését, 
lakbérszerződésének felmondását követően jelentkezni fog.  
 
Nagyon örül annak, hogy Dr. Koroknai Géza és felesége Dr. Steer Katalin háziorvos  
Hantos község egészségügyi alapellátásának biztosítását a az állás betöltéséig a 
jövőben is vállalják, így a lakosság  nem érez meg semmit a felmerült problémákból.  
 
A mai ülésen két határozatot kell hozni a képviselő-testületnek.  Az egyik a háziorvosi 
szolgálat működtetéséről, a működtetés érdekében helyettesítő háziorvosi feladat 
ellátási szerződés kötéséről, a másik pedig a megüresedett háziorvosi álláshely 
betöltése érdekében pályázat kiírásáról szól. 
 
Mindkét határozati javaslatot megkapták a képviselő-testület tagjai. Kéri, hogy 
mindjét határozati javaslatot fogadják el.  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Döntés  a háziorvosi szolgálat 
működtetéséről, a működtetés  érdekében helyettesítő háziorvosi feladat ellátási 
szerződés kötéséről”   szóló előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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: 
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Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
82 /2012. ( IX. 20.   ) számú határozata 

 
Döntés  a háziorvosi szolgálat működtetéséről, a működtetés  érdekében 

helyettesítő háziorvosi feladat ellátási szerződés kötéséről. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „Döntés  a 
háziorvosi szolgálat működtetéséről, a működtetés  érdekében helyettesítő 
háziorvosi feladat ellátási szerződés kötéséről” című előterjesztést a polgármester 
előterjesztésében és az ügyben az alábbi döntést hozta:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Országos 
Alapellátási Intézet és az Önkormányzat között 2011. október 27-én kötött 
háziorvosi feladatátvállalási szerződés 22. pontjának –második francia 
bekezdése- alapján  
2012. szeptember 30-val történő egyoldalú felmondását. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település egészségügyi 
alapellátása biztosítása érdekében 2012. október 1-től ismét  önállóan – az üres 
háziorvosi álláshely betöltéséig- helyettesítő háziorvos megbízásával kíván a 
háziorvosi szolgálat működtetéséről gondoskodni. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete- az üres háziorvosi álláshely 
betöltéséig – a háziorvosi feladatok ellátására  
 
megbízási szerződést köt a  SOSPITO Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel (7636 Pécs, 
Neumann János u. 25., cjsz.: 02-09-075211, adószáma: 11715117-2-02, 
bankszámlaszáma: 10700055-25423202-51100005, képviseli: Dr. Koroknai Géza, orvosi 
nyilvántartási száma: 41820) 
 
A háziorvosi felatok ellátásáról szóló megbízási szerződés tervezetét ( mely jelen 
határozat melléklete, írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) változtatás nélkül jóváhagyja. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a SOSPITO Egészségügyi és Szolgáltató Kft. –vel (7636 Pécs, Neumann János u. 25., 
cjsz.: 02-09-075211, adószáma: 11715117-2-02, bankszámlaszáma: 10700055-25423202-
51100005, képviseli: Dr. Koroknai Géza, orvosi nyilvántartási száma: 41820) a 
háziorvosi feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződést aláírja. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 
hogy a háziorvosi szolgálat részére 2012. október 1-től érvényes működési 
engedély valamint a feladat finanszírozása érdekében a finanszírozási szerződés 
megkötéséhez a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2012. szeptember 30. 

 
Fischer József polgármester:  
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Döntés  a megüresedett háziorvosi álláshely 
betöltése érdekében pályázat kiírásáról”  szóló előterjesztést és határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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 

83 /2012. ( IX. 20.   ) számú határozata 
 

Döntés  a megüresedett háziorvosi álláshely betöltése érdekében pályázat kiírásáról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „Döntés  a 
megüresedett háziorvosi álláshely betöltése érdekében pályázat kiírásáról                                                                 
” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a háziorvosi szolgálat 
megüresedett háziorvosi  munkaköre  betöltésére,   területi ellátási kötelezettséggel, 
iskola-egészségügyi ellátással,   Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti 
szolgáltatásban való részvétellel. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 

• 4/2000.(II.25.) EüM. Rendeletben előírt szakképesítés 
• az OONYI másolata 
• működtetői jog megszerzése 

A pályázathoz csatolni kell : 
• Orvosi diploma valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolatát 
• határozatot, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési 

feltételeinek  
• részletes  önéletrajzot 
• a szakmai pálya rövid bemutatását 
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
• - nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
• - nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának az elbírálását nyílt vagy zárt ülésen 

kéri-e, 
Juttatások, egyéb információk: 
A kinevezés határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidő beiktatásával. Az állás az 
elbírálást követően azonnal betölthető.  
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben előírtak 
alapján. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2012.  október 31. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 15. 

 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Hantos Község 
Önkormányzata címére történő megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3.) 
Szolgálati lakás igény esetén biztosított  
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Az állás betölthető: - vállalkozásban vagy - közalkalmazotti jogviszonyban  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati felhívást az NKI 
honlapján  Hantos  Község hirdetőtábláján tegye közzé, valamint a pályázati felhívás 
megjelentetéséről az álláshely betöltéséig folyamatosan gondoskodjon. 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: azonnal 
 

10. napirend  
 
 

Döntés közterületi szobor készítése érdekében  kötendő  szerződésről és a 
költségek viseléséről 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést a vállalkozási szerződés tervezetét  és a  
határozati javaslatot       áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz 
csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Községünkben egy gyönyörű szép nagy fa kiszáradt. Már akkor elhatározta, hogy  ezt 
nem szabad eltüzelni, ebből valami hasznosat kell készíttetni.  
Megszerezte Lajos Mihály fafaragó címét, felkereste, s kérte, hogy nézze meg a fát, és 
mondja el, hogy milyen hasznos dolgot lehet belőle készíttetni. 
A fát ki kellett vágni, mert az alsó része elkorhadt. A többi része viszont fa faragására 
alkalmas volt. 172-175 cm  magas köztéri  szobrot lehet készíteni belőle. Ez nem 
engedélyköteles. Úgy gondolta,hogy  a parkban kellene felállítani., az Újszülöttek 
Ligetének Védőszentje, vagy Angyala  lehetne. A fafaragó munkájához már 
előlegként 50.000.—Ft-tal hozzájárult a tiszteletdíjából.  A fennmaradó 200.000.—Ft-
ot kéri, hogy a képviselő-testület biztosítsa a fafaragó munkadíjára. A szobor egy 
fiatal női alakot ábrázol majd. Egy műkő alapzatra lesz helyezve. Körülötte 
virágosítás lesz. A faluban ez lesz az első szobor. Tervezi majd a szobor avatását is.  
  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés közterületi szobor készítése 
érdekében  kötendő  szerződésről és a költségek viseléséről  szóló előterjesztést és 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
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négy     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 

84/2012. (IX. 20.)  számú h a t á r o z a t  a 
 

Döntés közterületi szobor készítése érdekében  kötendő  szerződésről és a 
költségek viseléséről  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés közterületi szobor készítése érdekében  kötendő  
szerződésről és a költségek viseléséről ” című előterjesztést és az ügyben az 
alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő  Hantosi 
Park  a hantosi ingatlan-nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az „Újszülöttek liget” 
melletti  területén  1 méter 70 centiméter magas  női alakú köztéri faszobor 
elhelyezését határozza el. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület a köztéri  faszobor elkészítése 
érdekében  Lajos Mihály ( 8096 Sukoró, Görbe utca 17. )fafaragóval  
bruttó 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint  vállalkozási díj ellenében – a 2012. 
évi költségvetése tartaléka terhére-  vállalkozási szerződés kötését határozza el. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztéri  faszobor elkészítése 
érdekében  Lajos Mihály ( 8096 Sukoró, Görbe utca 17.)  
Fafaragóval   megkötendő vállalkozási szerződés tervezetét megtárgyalta és azt 
változtatás nélkül elfogadja. ( A vállalkozási szerződés tervezete a határozat 
melléklete, írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy a köztéri faszobor 
elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződést Lajos Mihály ( 8096 Sukoró, 
Görbe utca 17. ) fafaragóval    aláírja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Fischer József polgármester 
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11. napirend  

 
A nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. Törvény 97.§. (24 bekezdés a. 

pontja alapján  meghozandó szándéknyilatkozat meghozatala 
 
 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Ma egy szándéknyilatkozatot kell tennie a képviselő-testületnek  a napirendi pontra 
vonatkozóan. 
2012.október 31-ig a végső határozatot  meg kell hozni arról, hogy az iskolánkat 
hogyan kívánjuk a továbbiakban  működtetni. Első körben  az önkormányzatoktól 
csak egy szándéknyilatkozatot kérnek. Nagyon  sokat gondolkozott azon, hogy 
miképpen képzeljük el a jövőt, az iskolánk további működtetését. Sok emberrel, 
polgármesterrel beszélt ez ügyben.  Nem tudni egyenlőre, hogy mikor teszünk jót, 
vagy mikor teszünk rosszat. Sajnos községünk nagyon kicsi, a lakosság lélekszáma is 
alacsony. Az iskolás gyermekek száma is egyre csökken. Nem tudni még, hogy a  
2013/2014-es tanévben mi várható.  Minimum feltétel az, hogy 14-es létszámú osztály 
legyen felmenő rendszerben az 1. illetve 5. évfolyamon. Az is elképzelhető, hogy  
összevont osztályok lesznek. Az. hogy mi fog  történni, pontosan  senki sem tudja 
még. 
Nyilatkoznunk kell arról, hogy alapítványnak, egyháznak, vagy bárkinek szeretnénk-e 
átadni  az iskolánkat, vagy saját magunk akarjuk-e működtetni, ha van rá forrás.  
Első körben több önkormányzat azt mondta, hogy igen, működtetni fogjuk. Ha 
viszont reálisan nézzük, akkor sejtjük,  hogy miket vonnak el, várhatóan a 
finanszírozás kevesebb lesz.  Azt a  tájékoztatást kaptuk,  hogy szinte mindegy, hogy 
hogyan döntünk 3000 lélekszám alatt, mert valószínű, hogy az állam lesz a fenntartó.  
  
 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 
Hozzászólások:  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Magyarország  közoktatási rendszerének működtetésében, fenntartásában komoly 
változások vannak folyamatban. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény amelynek bizonyos részei már 2012. szeptember 1-jén hatályba léptek – 
jelentős módosításokat tartalmaznak. Legfontosabb változás, hogy 2013. január 1-
jétől az állam gondoskodik- az óvoda kivételével – az alapfeladatok ellátásáról. 
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A 2012. évi CXXIV törvény módosította a nemzeti köznevelésről szóló törvényt még 
annak hatályba lépése előtt. E törvény 23. § ((5)- (6) bekezdése pontosítja a települési 
önkormányzat feladatait. 

E szerint   a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat 
vállalhatja - a szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző 
iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való 
gondoskodást. 

A működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, az 
intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani.  A 
működtető önkormányzat feladata az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos 
köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerinti 
üzemeltetése, karbantartása. Így köteles a működéssel kapcsolatos közterheket, 
költségeket, díjakat viselni.  Gondoskodnia kell az ingatlan vagyonvédelméről. El kell 
látnia minden olyan feladatot, mely a köznevelési feladat megfelelő színvonalú, 
biztonságos működéséhez szükséges (pl. eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, 
szolgáltatások megrendelése, átadása- átvétele, készletek pótlása.). Karban kell 
tartania a technikai eszközöket, taneszközöket, a köznevelési intézmény állagát meg 
kell óvnia. 

A Képviselő-testület a mai ülésén az állami intézményfenntartó központ által 2013. 
január 1-től fenntartott, de  Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, 
illetékességi területén működő Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája ,  
oktatási-nevelési intézménye 2013/2014. tanévben történő  működtetésének- mint 
lehetőségnek- vállalása kérdéséről tárgyal.  
 
2012. évi CXXIV törvény 32.§ (24) bekezdése rendelkezik arról, hogy 2012. 
szeptember 30-ig kell a települési önkormányzatnak szándékát nyilvánítani az állami 
intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig kell döntenie arról, hogy a 
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben 
kezdődő tanévtől a működtetést  képes vállalni. 
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 2. sz. 
mellékletében olvashatunk a helyi önkormányzatok támogatásáról. Az állam nem az 
eddig megszokott módon finanszírozza az önkormányzatok működését. Az eddigi 
normatív finanszírozást a feladatalapú finanszírozás váltja fel. Általános 
támogatásként településkategóriánként fog meghatározni 1 főre jutó kiadási szintet, és 
1 főre jutó elvárt bevételt, melyből a kiadási szint megállapítása még nem ismert. 
Emiatt nem lehet tudni, hogy Hantos Község  Önkormányzata a működéséhez mennyi 
támogatást fog kapni, mennyi forrás áll rendelkezésre. 
A köznevelési feladatok finanszírozása is változik. Csak az óvodapedagógusok és az 
óvodapedagógusok munkáját segítők bérét, és az óvodák működését üzemeltetését 
finanszírozza az állam, de központilag megállapított kiadási szintek alapján. Ebből is 
látható, hogy a saját tulajdonban lévő oktatási intézmények (iskolák) üzemeltetésére 
nem ad külön támogatást, azt az önkormányzat saját bevételéből és átengedett 
bevételéből kell megoldani. Az intézmények fejlesztésére, felújítására támogatás 
igényelhető.  
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A 2012 évi eredeti költségvetési adatok alapján a Petőfi Sándor Általános Iskola 
Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi 
tagiskolája üzemeltetési kiadása 7. 942 eFt, melyből a szállítás kiadása 2.910 e Ft ( 
iskolabusz) 
Az iskolabusz működtetésére kapott állami normatíva pontos összege a Mezőfalva 
Polgármesteri Hivatala által átküldött anyagból nem derül ki, annak összege 
vélhetőleg a Többcélú Kistérségi Társulástól 8.406 e Ft  átvett pénzeszközök között 
szerepel 
 

A Képviselő-testület által a Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évi jóváhagyott 
költségvetése alapján a Hantosi Tagiskola  üzemeltetési, működési kiadásai tehát 
7.942.e Ft, mely összeg fedezetét a 2013/2014 tanév esetén az Önkormányzatnak 
tehát a saját illetve az átengedett bevételei terhére kell biztosítani, amennyiben élni 
kíván a lehetőséggel és az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, 
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való 
gondoskodást  vállalni szeretné. 

Fontosnak tartja elmondani, hogy 2013. január 1-től a települések alapfokú oktatási 
intézményei- a település lakosságszámától függetlenül- állami fenntartásba kerülnek. 
Fenntartás alatt a szakmai munka irányítását, koordinálását, ellenőrzését kell érteni. 
Az alapfokú oktatási intézményekben a fenntartó, az állami intézményfenntartó 
központ illetve a létrejövő járási tankerületi igazgatóságok – élén a tankerületi 
igazgatóval- fogják a szakmai munkát irányítani, a pedagógusok és az igazgatók felett 
a munkáltatói jogot gyakorolni. 
Mivel a tankerületi igazgatóságok a járásokhoz igazodva kerülnek felállításra, az 
oktatási intézményfenntartó társulások is csak járásokon belül működhetnek majd. 
A tankerületek vezetői álláshelyeinek pályáztatása elkezdődött és 2013. január1-én 
megkezdik működésüket a tankerületi igazgatóságok. A 2012/2013- tanév során 2013. 
január 1.- 2013. szeptemberéig –Varga Gábor országgyűlési képviselő úr tájékoztatása 
szerint- felméréseket, egyeztetéseket tartanak annak érdekében, hogy a lehető legjobb 
színvonalú tantestületekkel, a legmegfelelőbben megszervezett iskolákban 
kezdődhessen meg a 2013/2014-es tanév. 
 
A 3000 fő feletti települések esetén az alapfokú oktatási intézmények működtetése 
önkormányzati feladat, amennyiben a működtetést nem tudják saját bevételeik és 
kiadásaik terhére biztosítani nyilatkozhatnak, hogy az állam vállalja át ezt tőlük. 
Ha azonban az adatok alapján azt állapítják meg, hogy a működést az önkormányzat 
saját és átengedett bevételei terhére tudnák működtetni az illetékességi területükön 
működő alapfokú oktatási intézményeit akkor hozzájárulást kell fizetniük az 
államnak. 
A hozzájárulás mértékének közlését követő 8 napon belül azonban lehetőségük van 
korábbi nyilatkozatukat visszavonni és a működtetést vállalni. 
 
A 3000 fő alatti települések azonban generális szabály, hogy köznevelési 
intézményeik fenntartása és  működtetése is  állami feladat lesz 2013. szeptember 1-
től. A 3000 fő alatti települések esetén az illetékességi területén lévő összes, saját 
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való 
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gondoskodás vállalása nem kötelező, csupán egy lehetőség. 

A 2013/2014 tanév esetén 2012. október 31-ig, az elkövetkező tanévek esetében pedig 
május 31-ig dönthet úgy, egy 3000 fő alatti önkormányzat, hogy  a saját illetve az 
átengedett bevételeiből  az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, 
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való 
gondoskodást  vállalni szeretné. 

Az ügyben három különböző alternatívát tartalmazó három határozati javaslatot 
bocsájtottunk  a képviselő-testület részére és ennek megfelelően háromféle döntést 
hozhat a képviselő-testület: 
 
-kifejezheti azon szándékát, hogy a 2013/2014-es tanévtől kezdődően az illetékességi 
területén lévő saját tulajdonában álló állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetéséről gondoskodni kíván. 
 
-kifejezi azon szándékát, hogy a 2013/2014-es tanévtől kezdődően az illetékességi 
területén lévő saját tulajdonában álló állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetéséről való gondoskodás lehetőségével nem 
kíván élni  
 
- végül elhalaszthatja a döntés meghozatalát legkésőbb 2012. október 3l-ig.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megköszöni Gálné Papp Erika tájékoztatását, hiszen ebből még neki is sok újdonság volt.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
 Hol lesz itt a szabad iskolaválasztás joga? 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Van szabad iskolaválasztás, a hantosi gyerek azt mondhatja, hogy Ő továbbra is Mezőfalvára 
megy iskolába , csak ehhez már nem lesz iskolabusz biztosítva, hiszen Mezőfalva másik 
járásba tartozik.  
Nagyjából látható, hogy mire megy ki a játék. Látható , hogy nem az lesz a cél, hogy egy kis 
település fenn tudjon tartani egy intézményt. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Valószínű, hogy lesz olyan intézmény, amit fejleszteni fognak pl. Sárbogárdon, s oda vitetik a 
környékbeli gyermekeket.  
Aki nem viszi oda a gyermekét, amit kijelölnek számára, akkor az a  saját költségén viheti  
máshova.  
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Teljesen új dolgokat hallottunk ma. Itt úgy látszik, hogy nem lesz az önkormányzatnak 
semmihez sem joga, nem lesz beleszólási lehetősége semmibe.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Azt gondolja és javasolja, hogy a döntést halasszuk el. Még nagyon időben vagyunk, lehet, 
hogy október 31-ig több információhoz jutunk. 
A hírek naponta, hetente változnak. Még nem biztos semmi, még október 31-ig több minden 
változhat.  Csodát persze nem várunk.   
 

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi 
CXC. Törvény 97.§. (24 bekezdés a. pontja alapján  meghozandó 
szándéknyilatkozatról szóló döntés elhalasztásáról szóló határozati javaslatot fogadja 
el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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 85/2012. (IX.20.) számú 

határozata 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)97.§ (24) bekezdés 
a.) pontja alapján meghozott döntés elhalasztásáról 

 
 Hantos Község  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Szándéknyilatkozat az Önkormányzat  tulajdonában lévő oktatási intézmények 
működtetéséről a 2013/2014-es tanévtől, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (Nkt.)97.§ (24) bekezdés a.) pontja alapján meghozott döntéséről ” 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)97.§ (24) bekezdés a.) pontja szerinti 
szándéknyilatkozat , a 2013/2014-es tanévtől kezdődően az illetékességi területén 
lévő saját tulajdonában álló állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
Nkt. 76. §-a szerinti működtetése ügyében   a döntést  elhalasztja. 
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Utasítja a polgármestert, hogy az októberi testületi ülésre készítsen előterjesztést 
azért, hogy képviselő-testület dönteni tudjon arról, hogy a rendelkezésre álló 
saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől 
a működtetést képes vagy nem képes vállalni. 
Utasítja a polgármestert, hogy értesítse az állami intézményfenntartó központot 
a képviselő-testület szándékáról. 
 
Határidő:  2012. október 20. 
Felelős:  Fischer József  polgármester  

 
 
 

12. napirend  
 
 

Települési folyékony hulladék elszállítására közszolgáltató kiválasztásáról , 
közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Településünkön a folyékony hulladék elszállítását Killer Mihály egyéni vállalkozó  
végzi. A  vállalkozó  díjmódosítási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyet 
az előterjesztés melléklete tartalmaz. A kérelem szerint a folyékony hulladék 
szállítását 1000.- Ft/m3 + Áfa összegre, míg kiszállásonként további 5000.- Ft 
költséget kíván felszámítani. 
 
Valamilyen szinten megérti a vállalkozó kérését, hiszen az üzemanyag árak állandóan 
emelkednek.  Nem ért egyet viszont azzal, hogy kiszállásonként 5000.- Ft  költség 
legyen részére kifizetve. 
 A nagylóki Polgármesterrel egyeztette az előterjesztést, a kérést és a határozati 
javaslatot. Véleménye szerint a 825,.- Ft+ ÁFA szolgáltatási díjat indokolt felemelni 
900.- FT + ÁFA összegre, de a kiszállásonként  5000.- Ft költség kifizetését nem 
javasolja. 
A határozati javaslatunkban szereplő ár megegyezik a nagylóki polgármester úr által a 
nagylóki képviselő-testületnek javasolt szállítási árral.  Nem lenne jó, ha a két 
községben különböző határozat születne, hiszen ugyanazon vállalkozóról van szó.  
Nagylók község polgármestere tájékoztatása szerint az emelés összegéből öt %-ot 
terhel át a lakosságra , a többit az önkormányzat fizeti ki.. 
 
Sajnos azt állapíthatjuk meg, hogy a községben egyre kevesebben szállíttatják el a 
folyékony hulladékot,ami betudható válságnak, betudható a szárazságnak is. 
Valószínű, hogy az emberek pénztárcája nem engedi a szállítási költség kifizetését. 
Nem  lenne jó, ha az árak elszabadulnának, mert még kevesebben vennék igénybe a 
szállítást. 
Azt tudni kell, hogy Killer Mihály kicsit fenyegetően kérte a szállítási díj emelését. 
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Úgy  beszélték meg a nagylóki polgármesterrel, hogy a Mezőfalvai Bognár Józseffel 
felveszik a kapcsolatot és kérnek tőle árajánlatot a szállításra vonatkozóan.   
 
Nem baj az, ha van képbe valaki más szállító is is,  mert ha Killer Mihály meg 
szeretne bennünket zsarolni bármivel, akkor nyugodtak lehetünk, hogy lesz helyette 
más.  Egyébként versenyhelyzet van, Bognár Józsefnek sem sok a munkája.  
Nem szeretné Killer Mihályt leváltani, de nem baj, ha van képben valami más szállító 
is. 
 
Emelkednek az árak, de a realitás talaján kell maradni.  A 900 Ft/m3 árat el tudja 
fogadni. 
Azt kell majd eldönteni, hogy ebből a lakosságra hárítsunk-e valamekkora összeget. 
 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 
Hozzászólások:  
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
 
Szeretné jelezni, hogy a mai képviselő-testületi ülésre nem kérte a polgármester úr a települési 
folyékony hulladék elszállításáért, elhelyezésért és ártalmatlanításáért fizetendő díjról szóló 
rendelet módosítás előkészítését, az nem szerepel a napirendi pontok között ,  így azt 
legkorábban csak a következő ülésre tudják előkészíteni. 
 
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy jelenleg sem azonos a két településen a a települési 
folyékony hulladék elszállításáért, elhelyezésért és ártalmatlanításáért fizetendő díj összege, 
hiszen eltérő a két település a fizetendő évi  kommunális adó – Nagylók 6000 Ft, Hantos 
8.400 Ft- , a szolgáltatást igénybevevők száma – Nagylókon több, Hantoson kevesebb lakó 
veszi igénybe a szolgáltatást- így a szolgáltató felé fizetendő díj is eltér.  
 
Figyelembe véve a szolgáltatást igénybevevők számát az esetleges díjemelésből minimális 
többletbevételhez juthat az önkormányzat, ugyanakkor félő, hogy a szolgáltatást 
igénybevevők száma tovább csökken.  
A szolgáltató díjazásának emelkedése pedig nem jelent akkora többlet terhet az önkormányzat 
költségvetésére, hogy a környezetünk esetleges nagyobb mértékű szennyezését megérni 
kockáztatni. 
Hantoson a lakosság által fizetendő,  5 m3 folyékony hulladék elszállítási, lerakási és 
ártalmatlanítási díja  3650.- Ft ,  Nagylókon pedig kb.: 4.200.- Ft .  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Ő rendszeresen szállíttatja a folyékony hulladékot, így látja, hogy valóban nagyon kevesen 
veszik igénybe ezt a szolgáltatást. A faluban kb 10- család. 
Sokan kinyomatják a szennyvizet a földekre. Ha emeljük a szállítási díjat, akkor még 
kevesebben fogják a szolgáltatást igénybe venni. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
  
A határozati javaslatban foglalt  szállítási díj emelésével egyetért.   
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Fischer József polgármester:  
 
Azt gondolja, hogy nekünk nem szükséges a szállítási díj emelkedését a lakosságra áthárítani. 
Az önkormányzatnak a szállítási díj emelése éves szinten kb 50.000.—Ft-ot jelent. Ezt az 
összeget a költségvetésünk elbírja. 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Települési folyékony hulladék elszállítására 
közszolgáltató kiválasztásáról , közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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 
 

86/2012. (IX. 20.) számú határozata 
 

 
Települési folyékony hulladék elszállítására közszolgáltató kiválasztásáról , 

közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 
 
   Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a  hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Hgt.) 21.§ 
(1) bekezdése értelmében az önkormányzat kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési folyékony 
hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

  A  hulladékkezelési közszolgáltatás feladatai elvégzésére 
 

2012. október 1 -től- 2013. december 31 közötti időszakra  
 
közszolgáltatási szerződést köt Killer Mihály  (  (7000. Sárbogárd, Árpád út 
60., vállalkozói igazolvány száma: EV-394584) vállalkozóval, 900,- Ft/m3 + 
ÁFA díj ellenében. 
 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés tervezetét ( 
jegyzőkönyvhöz csatolva) jóváhagyja. 

 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
a vállalkozót értesítse, a közszolgáltatási szerződést megkösse. 
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Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2012.szeptember 30.  
 

 
Bejelentések. 

 
 
 
l./ Hantos telepen  makadám út javítása. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A lakosok jelezték és Ő is meggyőződött arról, hogy Hantos telepen az önkormányzat 
tulajdonában lévő út nagyon gödrös. Ki kellene javítani.  
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy tegye lehetővé azt, hogy az út fejújítására két forduló zúzott 
követ vásároljon. Ez kb. 130.000.—Ft-ba kerülne.  
 
 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 

A javaslattal  kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Hantos, 
Hantos telep makadám út javításáról és   beruházáshoz szükséges  költségekről szóló  
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 
 

87/2012. (IX. 20.) számú határozata 
 

 
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Hantos, Hantos telep makadám út 

javításáról és   beruházáshoz szükséges  költségekről 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Hantos, Hantos 
telep makadámút  javításáról és   beruházáshoz szükséges  költségekről  ” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő Hantos, 
Hantos telep makadámút  javítását és kátyúzását  határozza el.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzat  tulajdonában lévő Hantos, Hantos telep 
makadámút javításához, kátyúzásához szükséges  2 forduló zúzott kő 
vásárlására 130.000  Ft –ot azaz   egyszázharmincezer forintot  a 2012. évi 
költségvetéséből a tartalék terhére biztosítja. 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Fischer József polgármester. 

 
 

 

A képviselő-testületi ülésen további hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést    19,50- órakor   bezárta.                      

 

   K.m.f. 

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

 
/ : Hangyál Csaba   :/ 

jkv. hitelesítő 


