JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 4én ( csütörtökön ) 17.00 –órakor tartott
üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin
Hangyál Csaba ,
Suhaj Józsefné
Zab Zsuzsanna települési képviselő
Továbbá:
Gálné Papp Erika körjegyző
Koncz Tímea külsős alpolgármester
Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zab Zsuzsanna

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s öt
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Zab Zsuzsanna
települési
képviselőt megválasztotta.
Fischer József polgármester :
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
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Napirend:
1./ Döntés megújuló energia alapú
beadásáról
Előadó: Fischer József polgármester

villamosenergia-termelésről szóló pályázat

2./ Döntés Hantos Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzata jóváhagyásáról
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Döntés
Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
módosításáról
Előadó: Fischer József polgármester
4./
Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt hitelkeret megállapodásához kapcsolódó óvadéki szerződéshez
Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló a
Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt által kibocsájtott
részvényeire vonatkozó nyilatkozatról
Előadó: Fischer József polgármester
5./ Döntés közterületi szobor készítése érdekében
költségek viseléséről
Előadó: Fischer József polgármester

kötendő

szerződésről és a

6./ Bejelentések

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Döntés Hantos Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzata jóváhagyásáról
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

Fischer József polgármester:
A 2012. szeptember 7-én megjelent 1331/2012. (IX. 7.) Kormány határozat
értelmében hivatalossá vált, hogy szeptember-október folyamán a Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) keretében megjelennek az épületenergetikát és
energiatermelő beruházásokat támogató pályázatok.
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A pályázatok keretében önkormányzatok, egyházak, nonprofit szervezetek összesen
- 23 milliárd forintnyi összegre pályázhatnak épületenergetikai és közvilágítási
témakörben, megújuló energiaforrások bevonásával vagy anélkül, KözépMagyarország régióban és azon kívül (kód: 5.5.0),
- 11 milliárd forintnyi összegre megújuló alapú energiatermelésre (kód: 4.10.0).
A fenti határozat értelmében önkormányzatunknak lehetősége nyílik pályázni a
megújuló energia alapú hő- és villamosenergia-termelés vissza nem térítendő
formában történő támogatására (KEOP 4.10.0). A pályázatok esetében a
támogatásintenzitás várhatóan 85%-os lesz.
A pályázat keretében létrehozható egy közel 50 kW teljesítményű napelemekből álló
erőmű, amely bruttó bekerülési költsége megközelítőleg 50 millió forint. A beruházás
költsége az igénybe vehető támogatásból 42,5 millió Ft összegig, míg a vállalandó
önrészből kb. 7,5 millió Ft finanszírozható. Az önrészt kedvező kamatozású hitelből
tudja az önkormányzat biztosítani, amelynek éves törlesztése a megtermelt és
értékesített elektromos áram bevételéből történhet.
Sikeres pályázat esetén településünkön megvalósulhat az első nagyobb megújuló
energia hasznosításával létrejövő beruházás, amely eredményeként a község
közintézményeinek villamos-energia ellátásának költsége csökkenthető. Ezzel
hozzájárulunk településünk költség hatékony gazdálkodásához, valamint a
környezettudatos életmód feltételeinek megteremtéséhez.
Négy település : Mezőfalva, Nagylók, Hantos, Sárbogárd képviselői Nógrádban
megnézték azt a napenergia hasznosítását célzó beruházást, melyet KEOP –os
pályázati támogatásból valósítottak meg. Nógrád 1500 fős település.
Nagyon jók a tapasztalataik az elkészült beruházással kapcsolatban. A beruházás
költségei kb. 3-4 év alatt megtérül.
Lát benne fantáziát, ez a jövő, véleménye szerint a pályázatot be kell nyújtani.
Ha erről a pályázatról lemaradunk, nem biztos, hogy mostanában lesz újra lehetőség
pályázat benyújtására.
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék
fel kérdéseiket.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Úgy látja, hogy ez a határozati javaslat nem szándéknyilatkozat, hanem döntés.
Fischer József polgármester:
Igen döntést, határozatot kell hozni arról, hogy benyújthassuk a pályázatot.
Amennyiben a pályázat nyer, utána még további döntés meghozatala válik
szükségessé a pályázat megvalósítása érdekében.
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Gálné Papp Erika körjegyző:
A határozati javaslat valóban a pályázat benyújtásáról valamint a Rózsa Mérnökiroda
Bt. (székhely: 2651 Rétság, Mikszáth u.1. adószám: 24012713-3-12), megbízásáról
szóló döntést tartalmazza.
A határozati javaslat alapján a Képviselő-testület a Rózsa Mérnökiroda Bt-t bízza meg
a pályázati felhívásnak megfelelő dokumentáció (különösen a szükséges tervek,
auditok, előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatása) elkészítésével, továbbá nyertes
pályázat esetén a projektet lebonyolításával, a támogatás lehívásához szükséges
elszámolások elvégezésével.
A határozati javaslat szerint -annak jóváhagyásával-nyertes pályázat és pályázatban
való elszámolhatóság esetén fenti feladatok elvégzéséért a Rózsa Mérnökiroda Bt.
(székhely: 2651 Rétság, Mikszáth u.1., adószám: 24012713-3-12), részére fizetendő
megbízási díjat a képviselő-testület 1.000.000 Ft+27% Áfa, azaz bruttó 1.270.000.(egymillió-kettőszázhetvenezer) forintban állapítja meg, ugyanakkor kinyilvánítja azt
is, hogy sikertelen pályázat, illetve amennyiben fenti megbízási díj pályázatban nem
elszámolható költségnek minősül a Rózsa Mérnökiroda Bt. –t (székhely: 2651 Rétság,
Mikszáth u.1., adószám: 24012713-3-12), fenti feladatok ellátásáért díjazás nem illeti
meg.
Szerencsésebb lett volna, ha a máskor megszokottak szerint a teljes megbízási
szerződés tervezetet tudták volna megtárgyalni.
Fischer József polgármester:
Reméljük, hogy a pályázat hamarosan kiírásra kerül. Úgy gondolja, hogy az önerőt az
önkormányzat vállalni tudja. Ez olyan befektetés lenne, ami hosszútávon nem csak
megtérülne, hanem nyereséges is lehetne.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Támogatja a pályázat benyújtását. Ha szélerőműre írnának ki pályázatot , annak
jobban örülne.
Fischer József polgármester:
Tudomása szerint mostanában nem írnak ki pályázatit szélerőműre.
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 megújuló energia alapú
villamosenergia-termelésről szóló pályázat beadásáról” szóló
előterjesztést és
határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2012.( X. 4. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
Döntés megújuló energia alapú villamosenergia-termelésről szóló pályázat
benyújtásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés
megújuló energia alapú villamosenergia-termelésről szóló pályázat benyújtásáról
tárgyú napirendi pontot és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy támogatási
igényt nyújt be a 1331/2012. (IX. 7.) Kormány határozat alapján kiírásra kerülő
Megújuló energia alapú hő- és villamosenergia-termelés vissza nem térítendő
formában történő támogatása (KEOP 4.10.0) tárgyú pályázati felhívásra.
A beruházás keretén belül létrehoz egy 48-50 kW teljesítményű napelemes
erőművet az alábbi költségekkel:
Beruházás bruttó összköltsége 50 millió Ft
Támogatás
42,5 millió Ft
Önerő
7,5 millió Ft
A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a szükséges önerőt
kedvező kamatozású hitelből biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a Rózsa Mérnökiroda Bt. –t (székhely: 2651
Rétság, Mikszáth u.1. adószám: 24012713-3-12), hogy a pályázati felhívásnak
megfelelő dokumentációt (különösen a szükséges terveket, auditokat, előzetes
közbeszerzési eljárás lefolytatását) készítse el, továbbá nyertes pályázat esetén a
projektet bonyolítsa le, a támogatás lehívásához szükséges elszámolásokat
végezze el.
Nyertes pályázat és pályázatban való elszámolhatóság esetén fenti feladatok
elvégzéséért a Rózsa Mérnökiroda Bt. (székhely: 2651 Rétság, Mikszáth u.1.,
adószám: 24012713-3-12), részére fizetendő megbízási díjat a képviselő-testület
1.000.000 Ft+27% Áfa, azaz bruttó 1.270.000.- (egymillió-kettőszázhetvenezer)
forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy sikertelen pályázat, illetve amennyiben
fenti megbízási díj pályázatban nem elszámolható költségnek minősül a Rózsa
Mérnökiroda Bt. –t (székhely: 2651 Rétság, Mikszáth u.1., adószám: 24012713-312), fenti feladatok ellátásáért díjazás nem illeti meg.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatos előkészítő intézkedéseket tegye meg, majd a pályázat benyújtását
megelőzően részletes tájékoztatást adjon.
Határidő: pályázati kiírást követő testületi ülés
Felelős: Fischer József polgármester

6

2. napirend
Döntés Hantos Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzata jóváhagyásáról
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A közbeszerzési törvény változott, e miatt új szabályzatra van szükség. Tartalmazza,
hogy mikor, milyen feltételekkel , milyen eljárási rend szerint , kinek mi a feladata,
hogyan kell a közbeszerzési hatósághoz bejelenteni , milyen részletes eljárási
szabályok vannak, stb.
A formája hasonló a korábban jóváhagyott
közbeszerzési szabályokhoz. A
megváltozott jogszabályi előírásokat is figyelembe-vételével készült el az új
közbeszerzési szabályzat.
. A közbeszerzési szabályzat tervezetet Szokolai László készítette el.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e
kérdése, hozzászólása.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Döntés Hantos Községi Önkormányzat
közbeszerzési szabályzata 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 :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
92/2012. (X.4. ) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzata jóváhagyásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében Hantos Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzata
jóváhagyása című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
közbeszerzési szabályzatának tervezetét ( mely jelen határozat melléklete )
változatlan formában jóváhagyja.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési szabályzat
érvényesülése érdekében a szükséges intézkedést megtegye.
Felelős : Fischer József polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirend
Döntés Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A közbeszerzési tervet módosítanunk kell, mert ez a pályázati lehetőség még nem
szerepel benne.
A Közbeszerzési törvénynek megfelelően nemleges közbeszerzési terv lett elfogadva.
A jelenlegi tervben már szerepel az új építési beruházás. Ennek akkor lesz
jelentősége, ha nyer a pályázat. E terv összeállításában szintén Szokolai László
segédkezett. Ez a terv úgy lett összeállítva, ahogy azt a közbeszerzési hatóság elvárja.
Nem egyszerű, hiszen még a közbeszerzési referenseknek is gondot okoz pl. a
kódszámok beírása.
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 „Döntés Hantos Községi Önkormányzat
2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról” 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 :
öt
igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2012. (X.4. ) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról
Hantos
Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester előterjesztésében „az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési
tervének módosítása” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
módosított közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

CPV kód

Sor kerül-e Megjegyzés
vagy sor
került-e az
adott
közbeszerzé
ssel
Az eljárás
összefüggés
megindításán
szerződés
ben
ak, illetve a teljesítésének
előzetes
közbeszerzés
várható
összesített
megvalósításá időpontja vagy tájékoztató
Irányadó
Tervezett nak tervezett a szerződés közzétételér
eljárásrend eljárási típus időpontja
időtartama
e?

I. Árubeszerzés
0

-

-

-

-

-

-

II. Építési
beruházás

50 KW
teljesítményű
naperőmű
felépítése,
üzembe
helyezése és
villamos
hálózatba
kapcsolása 45000000-7

nemzeti

Kbt. 122.§
(7)
bekezdés a.)
pontja
hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos

Az Önkormányzat
pályázatot kíván
benyújtani: KEOP
4.10.0
A közbeszerzési
eljárással kötött
szerződés akkor
lép hatályba, mikor
az Önkormányzat
pályázatra/projektr
e vonatkozó
támogató
okiratot/Támogatás
i szerződést kézhez
vette és nyertes
Vállalkozót erről
tájékoztatta. A
szerződés hatályát
veszti, amennyiben
az Nemzeti
Környezetvédelmi
és Energia Központ
Nonprofit Kft. az
Önkormányzat
pályázatát írásban
elutasítja.

2012.
második félév

nyertes
pályázat
esetén
releváns

nem

III. Szolgáltatásmegrendelés
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV. Építési
koncesszió
0
V. Szolgáltatási
koncesszió

0
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A Képviselő-testület a 25 /2012. (III. 29.) számú határozatát visszavonja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirend
Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt hitelkeret megállapodásához kapcsolódó óvadéki
szerződéshez Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt által
kibocsátott részvényeire vonatkozó nyilatkozatról
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( 8154 Polgárdi, Batthyány u.132.) írásban
megkereste az önkormányzatot , hogy az előterjesztéshez mellékelt nyilatkozatot
tegye meg .
Mivel vagyont érintő kérdésről van szó képviselő-testületi döntésre van szükség. A
nyilatkozatra illetve az önkormányzatok tulajdonában lévő részvények óvadéki
szerződés alá vonására azért van szükség, mert egészre azért van szükség, mert a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
folyószámlahiteléhez a bank további
biztosítékot kér. Az önkormányzatunk tulajdonában lévő részvények névértéke
23.000.—Ft, ezen részvények óvadéki szerződés hatálya alá tartozásához kérik a
képviselő-testület hozzájárulását. A részvényeink óvadéki szerződés hatálya alá
tartozásával Önkormányzatunk tulajdonosi jogosultságai az elidegenítés, eladás illetve
a megterhelés tekintetében csorbul, hiszen ezen időszak alatt sem eladni, sem
megterhelni nem tudjuk azokat..
E nyilatkozat aláírása véleménye szerint az önkormányzatunk vagyongazdálkodását
egyáltalán nem veszélyezteti. Nem új hitel felvételéről van szó, hanem a bank a már
felvett hitelre nagyobb biztosítékot szeretne. A szomszédos önkormányzatok is
hozzájárultak a nyilatkozat aláírásához.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja
a
képviselő-testületnek,
hogy
„A
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő
és
Közszolgáltató
Zrt
hitelkeret
megállapodásához kapcsolódó óvadéki szerződéshez Hantos Községi Önkormányzat
tulajdonában álló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt által kibocsátott részvényeire vonatkozó nyilatkozatról” szóló
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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 :
öt
igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2012. (X.4. ) számú
határozata
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság hitelkeret megállapodásához kapcsolódó
óvadéki szerződéshez Hantos Községi Önkormányzat a tulajdonában álló, a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott részvényeire vonatkozó
nyilatkozat elfogadása
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
hitelkeret
megállapodásához kapcsolódó óvadéki szerződéshezHantos Községi
Önkormányzat
a
tulajdonában
álló,
a
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által kibocsátott részvényeire vonatkozó nyilatkozat
elfogadása” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2434 Hantos,
Nagylóki út 3. ) kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság a Raiffeisen Bank Zrt-vel 2011. 12. 28. napján kötött
folyószámlahitelszerződésből vagy a Kötvényekből eredő fizetési kötelezettségeit
nem teljesíti határidőre, úgy a Hantos Községi Önkormányzat a tulajdonában
álló 23.000 Ft ( azaz huszonháromezer forint) névértékű , a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.; cégjegyzékszám:
07-10-001329) által kibocsátott, 4. sorszámú elsőbbségi és 00103-00118. sorszámú
törzsrészvények átruházásához hozzájárul, a részvényeket a Raiffeisen Bank Zrt.
vagy az általa megjelölt harmadik személy javára forgatmánnyal látja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti tartamú
nyilatkozatot aláírja, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. október 5.
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5. napirend
Döntés közterületi szobor készítése érdekében kötendő szerződésről és a
költségek viseléséről
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az előző testületi ülésen már szó volt a közterületi szobor készítéséről. A
képviselő-testület a 84/2012. ( IX.20.) számú határozatával elhatározta a faszobor
elhelyezését.
A köztéri faszobor elkészítését Lajos Mihály fafaragó vállalta. Időközben kiderült,
hogy a vállalkozói szerződést nem Lajos Mihállyal, hanem az OPTIMUM PLUS
Szolgáltató Szövetkezettel (székhelye: 1134 Budapest Angyalvölgyi út 5/B adószáma:
23190580-2-41 cégjegyzékszáma: 01-02-054083 , képviseli: Szauter Tamás Zsolt ) lehet

megkötni, a munkadíjat az Ő számlájukra lehet átutalni, mivel Lajos Mihály a
szövetkezet tagja és nem egyéni vállalkozó. Lajos Mihállyal a vállalkozói szerződés
nem lett megkötve.
Kéri, hogy e miatt a kiküldött határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
A napirendi ponttal kapcsolatban 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 :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
95/2012. (X.4. ) számú h a t á r o z a t a
a 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 OPTIMUM PLUS Szolgáltató Szövetkezettel (székhelye:
1134 Budapest Angyalvölgyi út 5/B adószáma: 23190580-2-41
cégjegyzékszáma: 01-02-054083 , képviseli: Szauter Tamás Zsolt )

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 OPTIMUM PLUS Szolgáltató Szövetkezettel (székhelye: 1134 Budapest
Angyalvölgyi út 5/B adószáma: 23190580-2-41
cégjegyzék száma: 01-02-054083 ,
képviseli: Szauter Tamás Zsolt )
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 OPTIMUM PLUS Szolgáltató
Szövetkezettel (székhelye: 1134 Budapest Angyalvölgyi út 5/B adószáma: 23190580-2-41
cégjegyzékszáma: 01-02-054083 , képviseli: Szauter Tamás Zsolt ) aláírja.

A Képviselő-testület jelen határozatával egyidejűleg a köztéri faszobor
készítésére vonatkozó Lajos Mihály ( 8096 Sukoró, Görbe utca 17. ) fafaragó,
egyéni vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyásáról szóló
84/2012. (IX:20.) számú határozatát
- tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződés aláírása a vállalkozó
elállása miatt nem került aláírásravisszavonja, hatályon kívül helyezi.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Fischer József polgármester

13

6. napirend
Bejelentések.
l./ Tájékoztató Dr. Tóth Sándor Szabolcs háziorvos munkaviszonyának
megszűntetéséről.
Fischer József polgármester:
Az előző ülésen részletesen külön napirend keretében tárgyaltunk arról, hogy Dr.
Tóth Sándor Szabolcs háziorvos munkaviszonyát az OALI 2012. szeptember 30napjával az orvos kérésére megszűnteti.
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 igényelt
volna.
Szerencsénkre Dr. Koroknai Géza és felesége Dr. Steern Katalin vállalja azt, hogy a
jövőben is – az üres álláshely betöltéséig- biztosítja Hantos község egészségügyi
alapellátását, így a lakosság ellátása biztosítva van.
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 kellett minden engedélyt újra beszereznünk, minden problémát
megoldanunk. Kész tények elé állítottak bennünket.
Elmondja, hogy az ÁNTSZ és az OEP sok segítséget nyújtott nekünk a működési
engedély kiadásával kapcsolatban, hiszen nem volt még példa arra, hogy ennyi idő
alatt kelljen a működési engedélyt megváltoztatni.
Ha a működési engedély nem lett volna elintézve, az OEP-től sem kapnánk
finanszírozást a feladat ellátására.
Többszöri telefonálás után Dr. Tóth Sándor Szabolcs 2012.október 2-án eljött
Hantosra, s a szolgálati lakást, a benne lévő bútorokat és a nála lévő felszereléseket
szinte hiánytalanul átadta részünkre. Átadta készenléti táskát is.
Sajnos a szolgálati lakásban az E-on az áramszolgáltatást a fennálló tartozás miatt
megszűntette, azt nem tudtuk megakadályozni.
Többszöri telefonálás és utánajárás után elértük azt, hogy a – a szolgáltatási díj nem
fizetése miatt –a gáz kikapcsolását a szolgálati lakásban az E-on elhalasztotta
Miután részünkre a szolgálati lakást visszaadta, írásban hozzájárult ahhoz, hogy az
önkormányzat nevére az áramszámla és a gázszámla visszakerüljön.
Ennek intézése folyamatban van, reméljük hamarosan elintéződik. A szolgáltató
elmondása szerint a számlatartozást és a visszakapcsolási díjat Dr. Tóth Sándor
Szabolcsnak kell kifizetni a szolgáltató felé. Ha nem fizeti meg, akkor Őt perelik be a
tartozás miatt.
Dr .Tóth Sándor Szabolcs minden iratot aláírt, minden tartozást elismert, s vállalta a
lakbérhátralék megfizetését is. Ebből mi valósul meg, azt nem tudni.
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Sajnos már nem tud bízni abban, ahogy a fennálló tartozásait Dr. Tóth Sándor
Szabolcs megfizeti.
A szolgálati lakásra sürgősen szükség van, mert egy pedagógus szeretne beköltözni.
Addig nem tud, míg az áram nem lesz visszakapcsolva.
A pedagógus kérése az, hogy szeretné a bútorát a szolgálati lakásba betenni mielőbb,
mert nem tudja hol raktározni. Azt gondolja, hogy ennek nincs akadálya. Bár tudja a
szolgálati lakás bérlőjének kijelölési joga az Ő hatásköre szeretné megkérdezni a
képviselők véleményét is, engedje-e meg, hogy a pedagógus elhelyezze még
beköltözés előtt a bútorait a szolgálati lakásba.
Kéri a képviselő-testületet, hogy mondják el hozzászólásukat azzal kapcsolatban,
hogy a pedagógus a bútorát, a jelenleg üres szolgálati lakásba berakhatja-e?
Kérdés, hozzászólás az ügyben nem hangzott el, a képviselő-testület tagjai
egyhangúlag tudomásul vették, hogy a polgármester engedélyezi a hantosi
Tagiskolában dolgozó pedagógus számára az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434
Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakásba bútorai elhelyezését.

2./ Ivóvíz arzénmentesítése.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt
előkészítő szakaszában tervezési
feladatok ellátása érdekében megismételt
árajánlatkérésre , ajánlattételi felhívásra három pályázat érkezett.
A pályázatot a : KEVITERV EGER MÉRNÖKI Kft. 3300. Eger , Remenyik Zs. Út
18. ügyvezető: Fekete György nyerte el. Az Ő ajánlatuk volt a legolcsóbb, 3 millió
Ft ÁFÁ-val együtt.
A tájékoztatóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
3./ Játszótér.
Fischer József polgármester:
-

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy játszótér építésére várhatóan
lesz olyan pályázati lehetőség, , melyet civil szervezetek is benyújthatnak.
Nekünk van egy civil szervezetünk : a Faluvédő és Kulturális Egyesület, akik a
pályázatot benyújthatják. A pályázat 100 %-os támogatottságú lesz. A pályázatot
várhatóan október hónapban írják ki, 5 millió Ft-ot lehet felhasználni.
Ha a pályázatot önkormányzat nyújtaná be, akkor az ÁFÁ-t be kellene fizetni.
A játszótéri eszközökről már rendelkezünk árajánlattal, melyet a képviselő-testület
tagjai megkaptak, s a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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A Faluvédő és Kulturális Egyesülettel felvette a kapcsolatot a pályázat benyújtása
ügyében. A pályázat utófinanszírozott lesz, hasonlóan fog működni, mint a park
felújítására elnyert pályázat.
-

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról is, hogy jelenleg működő játszótér
eszközeit be kellett vizsgáltatni.
(Ismerteti a
játszótér ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet, mely a
jegyzőkönyvhöz írásban csatolva ) A vizsgálat : bruttó 50.800.—Ft-ba került.
A játszótéren lévő valamennyi játékokat megvizsgálták. Az öt új játék közül négy
részben megfelelő. Idő közben megváltoztak a szabványok, így némely játékon egyegy alkatrész cserére, javításra szorul , illetve le kell festeni. Minden játéknál
pontosan megnevezték, hogy milyen javításra szorul.
A játszóterek működtetésének biztonságáról a működtetőnek kell gondoskodni. A
működtető az önkormányzat. A jegyzőkönyvben szereplő hiányosságokat pótolni
kell, a hiányosságokat, hibákat ki kell javítani. A játékok gyártójával az ACER KFTvel a kapcsolatot fel kell venni, akik a költségeket felmérik. A játékok kijavítására a
képviselő-testületnek majd pénzt kell biztosítani.
A működtetőnek a játszóteret négy évente be kell vizsgáltatni, napi ellenőrzést kell
végezni, melyről munkanaplót kell vezetni.
Utóellenőrzést kell végeztetni, s a jegyzőkönyvet a Fogyasztóvédelemnek meg kell
küldeni.
Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a játszótér , a játékok
biztonságosak legyenek. Több fajátékot meg kellett szűntetni, s vannak játékok,
melyet fel kell újítani, ki kell javítani, s le kell festeni.
A legsürgősebb javítási munkákat már elvégezték, kijavították azért, hogy az
eseteleges baleseteket elkerüljék. Két fajátékot lebontottak, mert életveszélyes volt. A
játékok lefestésére is hamarosan sor kerül.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
4./ Zárt ülés elrendelése.

Fischer József polgármester:

Mivel személyi kérdést szeretne a képviselő-testülettel megtárgyaltatni, zárt ülés elrendelését
javasolja.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy személyi ügy tárgyalása miatt zárt ülést
rendeljen el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
96/2012. (X.4. ) számú h a t á r o z a t a
zárt ülés elrendeléséről.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
személyi kérdések tárgyalása miatt zárt ülést rendel el.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
5./ Tájékoztatás a zárt ülésen hozott Képviselő-testületi döntésekről:
Fischer József polgármester:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 4-én tartott zárt
ülésén az alábbi határozatokat hozta:
•

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2012. (X.05.)
számú határozata - Döntés a korhatár előtti ellátáshoz kötődő
jutalomról

•

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2012. (X.05.)
számú határozata - Döntés a nők 40 éves korkedvezményes
nyugdíjazásához kötődő jutalomról

A képviselő-testületi ülésen egyéb bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 19.00 - órakor bezárta.
K.m.f.

/:Fischer József :/
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/
körjegyző

/ : Zab Zsuzsanna :/
jkv. hitelesítő

