JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31én ( kedden ) 18.00 –órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin
Hangyál Csaba ,
Zab Zsuzsanna
Suhaj Józsefné 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.

Rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert az ivóvíz minőségjavító
projektünk következő szakaszához elengedhetetlenül szükséges a terveket elkészítő
cég kiválasztása, melyet megelőzően ajánlattételi felhívást , illetve tervezési
szerződés-tervezetet kell elfogadni a képviselő-testületnek.
Ezen kívül időközben beérkezett kérelmeket és a tagiskola beszámolóját kívánom
megtárgyaltatni.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s öt
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné
települési
képviselőt megválasztotta.
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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 árajánlatkérésről,
ajánlattételi felhívásról és ehhez kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat HANTOSI TAGISKOLÁJA 2011/2012.
tanévéről
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Tájékoztató a 2012. évi Jurta Napokról
Előadó: Fischer József polgármester
4./ Döntés közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga tanulmány támogatásáról
Előadó: Fischer József polgármester
5./ Döntés a Vitamintorna 1.sz. képzés -Egészségmegőrző zenés torna program
óvodásokat és kisiskolásokat nevelő- oktató pedagógusok számára című.,
Vitamintorna 2.sz. képzés- 3-10 éves gyerekek egészségnevelése mese-báb- zene
alkalmazásával című -továbbá a Testkultúra- Vitamintorna program –Kismama ,
baba-mama torna című- képzés támogatásáról
Előadó: Fischer József polgármester
6./ Bejelentések
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
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.
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Fischer József polgármester:
A KEOP-7.1.0/11-2011-0071 kódszámú, ivóvíz minőségének javítása, a „Hantosi ivóvíz
arzénmentesítése” című projektünk megvalósítása kicsit lelassult, de ez nem veszélyezteti a
projekt sikeres befejezését.
Az elmúlt képviselő-testületi döntést követően próba vízmintavételek történtek a Halastó
mellett lévő kútból, valamint Plántek Imre tulajdonában lévő kútból is.
Az ivóvízminták elemzéséről a jegyzőkönyveket megkaptuk. A vízmintavétel
jegyzőkönyvében szereplő adatokból látszik, hogy az arzén a Plántek Imre birtokán lévő kút
vizében is jelen van, ezért az itt történő kútfúrás , vagy a meglévő kút korszerűsítésének tervét
el kell, hogy vessük és ezt el is vetettük.
A tó mellett lévő kútból nyert vízminták eredményei sem jók, itt ugyan arzén nincs, de
minden olyan anyag fellelhető a vízben, ami emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszi. Itt sem
érdemes kutat fúrni.
Egy régebbi vízminta vétel alapján a FEJÉRVÍZ ZRT munkatársai , illetve a geológusok
továbbra is a Hantostelep melletti területen javasolják a kút fúrását.
Világospuszta és Kishantos felé mért eredmények arzén szempontjából nem megfelelőek.
Szinte 100 %-ig biztos, hogy a próbakút fúrását Hantostelep mellett kell elvégezni.
2012. július 13-án
megbeszélésen vettem részt a projektmenedzser Balogh Márton a
FEJÉRVÍZ ZRT szakemberei , többek között Rácskai András , valamint tervező cég
képviselőjével. Az itt elhangzottak alapján elképzelhető, hogy a pályázatban a tervek
készítésére elnyert összeg nem lesz elegendő, azt más forrásból meg kell előlegezni.
Ezen a megbeszélésen elhangzott az is, hogy később pótigényként lehetőség lesz a pályázat
keretein belül ezt a plusz költséget is elszámolni.
Az irányítóhatóság felé az igény benyújtásához szakmai segítséget fog nyújtani a majdani
tervező , a projektmenedzser, valamint Rácskai András is.
A többlet költséget többek között a próbakútfúrás indokolja. A próbafúrás ugyan is jelentős
költséggel jár, le kell fúrni l20-130 méterre, le kell csövezni, szűrők kellenek, stb. ami sok
pénzbe kerül.
Ez a többletköltség elképzelhető, hogy 200.000.—Ft, vagy akár 500.000.—Ft is lehet.
Természetesen feltettem azt a kérdést, hogy ha a próbakút fúrás szükségességéről a pályázat
beadásakor is tudtunk, akkor miért nem lett megtervezve a szükséges teljes tervezési költség.
A projektmenedzser tájékoztatása szerint a tervezési költséget a lakosság száma alapján lehet
megtervezni, amely Hantos község esetében beépítésre is került.
Időközben olyan nem hivatalos információ birtokába jutottam, elképzelhető, hogy mégsem
lesz szükség többlet költségre.
A kiküldött határozati javaslatban a korábbi ajánlattételi felhívások és szerződés tervezetek
elfogadásához képest változás, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legjobb ajánlatot tevővel
külön képviselő-testületi döntés nélkül, ebben a határozatban kapott felhatalmazás alapján
Én, egy-személyben szerződést köthetek.
Mindezeket a projektmenedzser javaslatára a projekt határidejének tartása érdekében lett
beépítve a határozati javaslatba. Ugyanakkor fontosnak tartom azt, hogy minden döntésről a
képviselők időben értesüljenek, így elképzelhető, hogy összehívom az ajánlattételi felhívásra
beérkezett borítékok bontására a testület valamennyi tagját, bár kétség kívül tény, hogy a
tervezési szerződés- tervezete , valamint az ajánlattételi felhívás mindhárom cég esetében
ugyan az lesz, így köztük a különbséget egyedül a tervezési ár fogja jelenteni.
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A tervezési szerződés tervezet le lett egyeztetve az irányító hatósággal.

Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Véleménye szerint a határozati javaslatban szereplő felhatalmazás megfelelő. Nem
szól másról, mint, hogy felhatalmazzuk a polgármestert, hogy változatlan formában a
tervezési szerződést a legjobb, legolcsóbb ajánlattevővel kösse meg. Ehhez nem
szükséges a testületet összehívni.
Fischer József polgármester:
Ez így van, de fontosnak tartja , hogy minden döntésről értesüljenek a testületi tagok
is, ezért megtalálja a módját, hogy a boríték bontásra meghívja a testületi tagokat.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Véleménye szerint ebben a kérdésben a döntést a polgármester egyedül is meg tudja
hozni.
Fischer József polgármester:
Valóban csak annyi a funkciója ennek a felhatalmazásnak, hogy felgyorsítsa a
folyamatokat, egyedüli kiválasztási szempont valóban csak a vállalási ár lesz, ennek
ellenére valamilyen formában tájékoztatni fogja a döntésről a testületi tagokat.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Nem szorosan a határozati javaslathoz, az ivóvíz javító programhoz viszont
kapcsolódik az, amit szeretne elmondani. Szeretné megkérni a polgármestert, hogy a
Mezőfalvai ZRT Világospuszta területén
fúratott új kútjának eredményeit
szíveskedjen megszerezni, mert elképzelhető, hogy ez a kút megfelelő lenne a község
ivóvíz minőségének javítására.
Fontos tudni, hogy ahhoz, hogy arzénmentes ivóvizet találjunk nem szabad 120-130
méterre lefúrni, mert ott minden víz arzénes lesz.
Ha nem csak 70-90 méterre – az utolsó kőpadig – fúrunk le, sehol sem találunk
megfelelő minőségű ivóvizet.
Egyébként sem mindegy a víz minőségének adatain túl, hogy a víz hozama mekkora.
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Fischer József polgármester:
Köszöni a javaslatot, megkeresi a Mezőfalvai ZRT illetékeseit és megkéri, hogy a kút
paramétereit , a víz minőségének jegyzőkönyvét .
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Belügyminisztérium adatkérésekkel bombáz
minket, tudni szeretnék, hogy hogyan állunk a projekt megvalósításával.
A legutóbbi adatkérés során kitértek arra is, hogy az arzénmentesítés esetleges
csúszása miatt, hogyan képzeljük a veszélyeztetett korosztályok vízellátását.
Kérdezi a Hangyál Csabát, hogy van-e arra vonatkozó információja, hogy milyenek a
legutóbb mért ivóvíz eredmények az arzén szempontjából.
A legutolsó információja alapján a mért arzénszint 10 nannogramm alatti, ami az
egészségügyi határérték alatt van.
Egyébként megvizsgálva a lehetősségeket a legolcsóbb megoldás az ivóvíz minőség
javítás csúszása esetén a palackos víz, illetve a lajt kocsi alkalmazása lenne.
Az ÁNTSZ vezetője azt a tájékoztatást adta, hogy Hantos községben nincs gond az
ivóvíz arzéntartalmával.
Hangyál Csaba települési képviselő:
A legutóbbi mérések eredményeit nem tudja, egyébként a keringtetéses módszerrel az
utóbbi években a víz arzénszintjét a határérték alatt, vagy azon tudjuk tartani.
Sajnos azonban így a víz vas tartalma megnő. Egyébként ha mégis szükség lenne a
veszélyeztetett korosztály ivóvíz ellátásának megoldására a FEJÉRVÍZ ZRT-nél erre
vonatkozóan kész tervek vannak.
Fischer József polgármester:
Úgy gondolja, hogy nem lesz gond a projekttel. Nem lesz szükség sem zacskós, sem
palackozott vízre , sem lajtkocsira.
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 KEOP7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában tervezési
feladatok ellátása érdekében árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról és ehhez
kapcsolódó megbízási szerződés tervezetéről
vonatkozó 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-testületének
67/2012.( VII.31.) 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 ellátása érdekében
árajánlatkérésről, ajánlattételi 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 érdekében árajánlatkérésről,
ajánlattételi felhívásról és ehhez kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hantosi ivóvíz minőségének
javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/112011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában tervezési feladatok ellátása
érdekében
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 szóló megbízási szerződés
tervezetét ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) valamint az árajánlatkérés, ajánlattételi
felhívást 2012. augusztus 7-i ajánlattételi határidővel 2012. augusztus 8-i tervezett
szerződéskötéssel az alábbi három cégeknek küldje meg:

1. / M.I. 98 BT ( 8000 Székesfehérvár, Farkasdi utca 26. Képviseli: Török Miklós)
2./ HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Kft. ( 1034 Budapest, Bécsi út 122124.
Képviseli: Jeney Tivadar ügyvezető)
3./ Fehérvári Víziterv KFT ( 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Képviseli:
Horváth Gyula ügyvezető)
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy 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. augusztus 1.
Az ajánlatok összegzésére és a szerződés aláírására 2012. augusztus 8.
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2. napirend
Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat HANTOSI TAGISKOLÁJA 2011/2012.
tanévéről
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Véleménye szerint egy teljes, átfogó, gyönyörűen megszerkesztett beszámolót
kaptunk a hantosi Tagiskola tavalyi tanévének értékeléséről.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai ülésről a tagintézmény-vezető
kérésének megfelelően értesítette és meghívta a tagintézmény-vezetőt, illetve a
várható új tagintézmény-vezetőt is.
Gyömörei Barnáné tagintézmény-vezető telefonos
tartózkodik, így az ülésen nem tud részt venni.

jelezte,

hogy

külföldön

Elmondta, hogy az írásos beszámolójához nem kíván kiegészítést tenni.
Siposné Takács Tünde a várható új tagintézmény vezető szintén telefonon jelezte,
hogy egyéb elfoglaltságai miatt az ülésen nem tud részt venni, az elmúlt tanévben
történtekhez hozzászólása , kiegészítése nincs.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e
kérdése, hozzászólása.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Szeretné megkérdezni, hogy a távozó két székesfehérvári pedagógus , valamint a
GYES-en lévő pedagógus helyett felvettek-e már valakit, az állások meg lettek-e
hirdetve, illetve hogyan állnak a beérkezett pályázatok elbírálásával?
Fischer József polgármester:
Napra kész pontos információval nem rendelkezik. Siposné Takács Tünde sem tudott
ezzel kapcsolatban információt adni részére.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A napokban látta az álláshirdetéseket , melyben a hantosi Tagiskolába keresnek
pedagógusokat.
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 Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola
Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat HANTOSI
TAGISKOLÁJA 2011/2012. tanévére vonatkozó 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
68/2012.( VII.31.) Kt. számú h a t á r o z a t a

a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény HANTOSI TAGISKOLÁJA 2011/2012.-es tanévben
végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Hantos Község Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános
Iskola Szakiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
HANTOSI
TAGISKOLÁJA 2011/2012-es tanévben végzett munkájáról
szóló beszámolót (jegyzőkönyvhöz csatolva) megvitatta és azt
változtatás nélkül elfogadja.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirend
Tájékoztató a 2012. évi Jurta Napokról
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A Jurta napi megbeszéléseket 2012. július 28-án tartották meg a kultúrházban.
Elnézést kér Zab Zsuzsanna és Hangyál Csaba települési képviselőktől, mert nem
tudta, hogy e napra programjuk van és nem tudnak részt venni a megbeszélésen.
A kiosztott programtervezet 90 %-a lefixált programokat tartalmaz.
Egyenként sorra vette a program pontjait. 2012. augusztus 10-én pénteken rock
zenekarok lépnek fel.
Szombati programok a szokásos formában lettek megtervezve. Újdonság , hogy a
kultúrház nagytermében Endrei – Nagy Attila festőművész – aki Hantos község
szülöttje - kiállítása kerül megrendezésre.
Vasárnap pedig Megyei Bajnoki Díjugrató verseny lebonyolítására kerül sor.
Ennek fő szervezője Kovácsné Kardos Valéria. Ezen kívül megrendezésre kerül ezen
a napon az amatőr erős emberek versenye is.
Egy program még függőben van. Megkereste a Pálhalmai Büntetés-Végrehajtási
Intézet Vezetőjét és kérte , hogy a kutyás csapatukat hozzák el a Jurta napra. A
kutyákkal elfogásokat és kereséseket mutatnak be. Még nem kaptunk rá választ, hogy
a meghívásnak eleget tudnak-e tenni.
A rendezvények ideje alatt ingyenes vérnyomás, illetve vércukormérés lesz. Tárgyal a
Decathlon-nal, s a gyerekek ingyen kipróbálhatnak különböző sporteszközöket is.
Lesz büfé, kirakodó vásár, szombaton légvár, vasárnak arcfestés, lufi hajtogatás,
nemezelés. Lesz még árusítás, AVON bemutató. Elképzelhető, hogy vasárnap délután
a MEFISTÓ zenekar is fellép, ha a zenekar tagjai visszaérnek a nyaralásukról.
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvények során.
A programok anyagi vonzataival kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:
Az idei évben hangosítással egy külső céget kíván megbízni, melynek költsége
100.000.—Ft lesz. Tavaly ugyanis tönkrement egy hangfal, aminek javítási költsége:
35.000.—Ft volt. Úgy gondolja, hogy így jobban járunk .
A sztárvendégek „ A Piás nővérkék „ szombaton 23-órakor lépnek fel. Költségük:
bruttó: 190.000.—Ft lesz. Ez a költség az utazási költséget is tartalmazza. Műsoruk
45 perces lesz.
A Koncz - rock fellépésének díja: 120.000.—Ft lesz.
Elképzelhető, hogy a szombati napra őrző-védő szolgálatot kell igénybe vennünk a
Jurta és a sztárvendégek „ A piás nővérkék „ védelmének biztosítására.
Az egyik hantosi lakosnak az élettársa egy őrző-védő cég vezetője. Ez még nincs
eldöntve, csak gondolkozik rajta.
Ezen kívül költségei lesznek az étkezésnek, a lufi hajtogatásnak, az arcfestésnek, és a
légvárnak is. A légvár kb. 35-40.000.—Ft lesz. A lovasverseny költségeit a nevezési
díjakból, a szponzori támogatásból, valamint a költségvetésbe erre a célra tervezett
összegből kívánjuk fedezni.

10

Véleménye szerint a tervezett költségek elegendően lesznek a tervezett kiadásokra.
Az összes költsége a rendezvénynek a költségvetésben tervezett 889.000.—Ft-ot nem
fogja meghaladni.
A rendezvénnyel kapcsolatban a bejelentési kötelezettségnek eleget tett a hatóságok
felé. Jelezte a Katasztrófavédelemnek, a Tűzoltóságnak, a mentőknek, a
Rendőrségnek a rendezvényt. Megküldtük részükre a biztonsági tervet.
Esetleg gondot okozhat az időjárás, hiszen a kiállításon kívül minden programunkat a
szabadtérre terveztünk.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Hozzászólások:
Koncz Tímea külsős alpolgármester:
Kérdezi, hogy Killer Lajost megkereste-e annak érdekében, hogy az autópálya
rendőrség járműveivel ismét vegyenek részt a Jurta napon?
Véleménye szerint ez egy sikeres program volt a tavalyi évben, ezért érdemes lenne
az idén is meghívni Őket.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Révész Szabina megbízásából kérdezi, hogy szombaton a Zumba,mikor kezdődik és
mennyi ideig tarthat.
Fischer József polgármester:
A rendőrség meghívására eddig nem gondot, de felveszi a kapcsolatot Killer Lajossal,
és amennyiben vállalják, akkor szívesen várjuk Őket a rendezvényre.
A Zumbával kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy jó lenne, ha 18-órától készenlétben
állna a Révész Szabina . A Zumba időtartama az előző fellépők műsoridőtartamától
függően fél, illetve egy óra lesz.

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tájékoztató a 2012. évi Jurta Napokra
vonatkozó 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
69/2012.( VII.31.) Kt. számú h a t á r o z a t a
a 2012-évi Jurta napok programjáról és költségvetéséről.
Hantos
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a 2012.évi Jurta
napok programjairól és költségvetéséről szóló előterjesztést és az
ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012-évi
Jurta napok programtervezetét – mely a jegyzőkönyvhöz csatolva
– változtatás nélkül jóváhagyja.
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012-évi
Jurta napok rendezvény költségeire az önkormányzat 2012-évi
költségvetésében elfogadott 381.000.- Ft , a lovasversenyre
jóváhagyott 508.000.—Ft összesen: 889.000.—FT előirányzatot
biztosít.
A jóváhagyott összesen: 889.000.—Ft keretein belül felhatalmazza
a polgármestert, hogy a Jurta napok és a Megyei Díjugrató
Verseny lebonyolításához szükséges szerződéseket megkösse.
Utasítja a polgármestert, hogy a Jurta napok lebonyolításához a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. augusztus 14.
Felelős: Fischer József polgármester
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4. napirend
Döntés közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga tanulmány támogatásáról
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A kiküldött kérelemből és előterjesztésből látható, hogy Horváthné Varjas Krisztina a
hantosi Tagóvoda óvónője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a
közoktatás-vezetői tanulmányait támogassa.
Horváthné Varjas Krisztina írásban hozzájárult ahhoz, hogy kérelmét a képviselőtestület nyilvános ülésen tárgyalja.
A nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
A kérelemből látható, hogy a képzés költségeihez kért támogatást Horváthné Varjas
Krisztina, az útiköltséget és a tankönyveket kérelmező fedezi. A helyettesítés
Horváthné Varjas Krisztina tájékoztatása szerint három munkanapot fog érinteni.
Ennek költségeit kell még biztosítanunk, - ha támogatjuk – a hantosi Tagóvoda
költségvetésében.
Elmondja, hogy a hantosi Tagiskola esetében már egy fő tanulmányát 50 %-ban
támogatjuk.
Horváthné Varjas Krisztina elmondta, hogy a tandíj 50 %-os támogatásának is nagyon
örülne.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a képzés költségeinek 50 %-át , valamint a három
nap helyettesítés költségét vállalja át.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy bár a kérelmező a kért támogatás
esetén az Önkormányzattal történő tanulmányi szerződés kötését kérte, erre nincs
lehetőség, mivel kérelmező nem az önkormányzat alkalmazottja.
Amennyiben támogatni kívánja a képviselő-testület Horváthné Varjas Krisztina
tanulmányait, azt az általa fenntartott hantosi Tagóvoda képzési költségei
előirányzatának megemelésével, és a hantosi tagóvoda költségvetésének ezen
összeggel történő módosításával tudja megtenni. Ezen kívül a Tündérkert Óvoda
vezető felé jelezheti, hogy fenti előirányzat emelést, költségvetés módosítását
Horváthné Varjas Krisztina tanulmányai támogatása érdekében hagyja jóvá.
Kezdeményezheti továbbá a Tündérkert Óvoda vezetőjénél az Intézmény és
Horváthné Varjas Krisztina között tanulmányi szerződés megkötését és tanulmányi
szerződésben az Önkormányzat által nyújtott képzési támogatásért cserébe elvárt
feltételek belefoglalását.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Szeretné megkérdezni, hogy az iskolában dolgozó és támogatott pedagógus hogyan,
kinek az engedélyével kapott támogatást?
Fischer József polgármester:
Tudomása szerint a Hantosi Tagiskola képzési költségeiből Jaksics Erzsébet
intézményvezető döntése alapján tanulmányi szerződés megkötését követően kapja a
pedagógus a támogatást.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Miért nincs arra lehetőség, hogy Horváthné Varjas Krisztina támogatását a Tündérkert
Óvoda biztosítsa a költségvetéséből ?
Gálné Papp Erika körjegyző:
Pontos információi az iskolában dolgozó pedagógus tanulmányainak támogatásával
kapcsolatban nincs. A hantosi tagiskola 2012. évi költségvetésében , a kiadások között
szerepel képzési előirányzat, melynek fedezetét egyrészt állami normatíva, másrészt
önkormányzati támogatás adja. A Tündérkert Óvoda hantosi Tagóvodája
költségvetésében a képzések támogatására két fő részére : 21.000.—Ft áll
rendelkezésre.
Arról, hogy a betervezett 21.000.- Ft képzési kiadást milyen képzés finanszírozására
kívánja az intézmény fordítani, nincs információnk.
Lehetőség van ugyanakkor arra, hogy a polgármester úr felvéve a kapcsolatot az
intézmény vezetőjével , erre vonatkozólag információt kérjen és erről a képviselőtestületet tájékoztassa.
Természetesen az intézmény képzési kiadási előirányzatát erre a képzésre is lehet
fordítani.
Elképzelhető, hogy azért irányította az intézményvezető Horváthné Varjas Krisztinát
kérelmével a fenntartóhoz, mert fenti képzési előirányzatot már más képzések
támogatására kívánja az intézmény fordítani és ezért ebből nem tudja kérelmező ezen
képzését támogatni. De mint mondta, ezzel kapcsolatban nincs információja. A
polgármester úr, kérelmező és a Tündérkert Óvoda vezetője között zajlott
megbeszélésen nem volt jelen, nem tudja, hogy ott mi hangzott el, illetve hogy volt-e
az intézmény képzési kiadásainak felhasználásáról szó.
A polgármester úr tájékoztatása szerint a Tündérkert Óvoda vezetője irányította
kérelmezőt az Önkormányzathoz, feltehetőleg azért, hogy az Önkormányzat,
amennyiben támogatni kívánja kérelmező tanulmányait, emelje meg az intézmény
képzési előirányzatát.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Véleménye szerint az intézmény költségvetésében szereplő képzési támogatást is fel
kellene használni
Horváthné Varjas Krisztina tanulmányainak támogatására.
Magyarán ennyivel kevesebbet kellene odaítélni e célra. Ezt kellene csak kiegészíteni.
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Fischer József polgármester:
Az iskolában dolgozó pedagógus esetében arról tájékoztatta Jaksics Erzsébet
intézmény-vezető, hogy az iskola jóváhagyott költségvetésében szereplő képzési
előirányzatból tudják támogatni tanulmányit annak érdekében, hogy a nyugdíjba
vonuló tagintézmény vezető helyett helyismerettel , megfelelő végzettséggel
rendelkező pedagógust tudjon megbízni a tagintézmény vezetésével.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A kérelmező tanulmányai támogatásaként maximum a képzési költség 50 %-ának
átvállalását javasolja, ugyanis ezzel Ő kategóriát fog ugrani, többet fog keresni ha
elvégzi, és ha vezetőként dolgozik, akkor vezető-pótlékot is kap.
Ő is fektessen be a tanulmányainak költségébe.
A befektetett összeg számára rövid időn belül megtérül.
Hangyál Csaba települési képviselő:
A képzési költség felének átvállalását támogatja kérelmező esetében, bár Ő sem érti,
hogy miért nem közvetlenül az intézmény vezető kezdeményezte a tagóvoda
költségvetésének módosítását annak érdekében, hogy Horváthné Varjas Krisztina
tanulmányait támogatni tudja.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Valószínűnek tartja, hogy a kérelmező nem kérdezte meg az Óvodavezetőt, hogy vane mód arra, hogy a képviselő-testületi plusz döntés nélkül támogassa tanulmányait.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Egyértelmű, hogy mi nem tudunk tanulmányi szerződést kötni kérelmezővel, mert
nem a mi alkalmazottunk. A tanulmányi szerződést a Tündérkert Óvoda Vezetőjének ,
mint munkáltatónak kell megkötni kérelmezővel. Mi ehhez az intézmény
költségvetésén keresztül tudunk támogatást nyújtani.
Koncz Tímea külsős alpolgármester:
Beszélt Horváthné Varjas Krisztinával, aki arról tájékoztatta, hogy a Tündérkert
óvoda Vezetőjével és a polgármesterrel folytatott megbeszélést követően nem
nyújtott be támogatási kérelmet a Mezőfalvai Tündérkert Óvodához. Ezen a
megbeszélésen abban maradtak, hogy a képviselő-testülethez nyújtsa be közvetlenül a
kérelmét.
Fischer József polgármester:
Javasolja, hogy Horváthné Varjas Krisztina képzési költségeinek 50 %-át vállalja át
az önkormányzat. Ennyivel emelje meg az intézmény költségvetését.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Véleménye szerint a képzési költség befizetésére még van idő. Javasolja, hogy a
döntést napoljuk el, amíg a polgármester úr információt szerez arra, hogy a
Tündérkert Óvoda tagóvodájának költségvetésében szereplő 21.000.—Ft képzési
kiadás milyen képzéseket tartalmaz.
Fischer József polgármester:
A kérelmezővel és az óvoda vezetővel folytatott megbeszélésen túl, újabb
beszélgetést nem folytattam Kondor Józsefné óvoda vezetővel. Tudomásom szerint
kérelmező időközben beiratkozott a képzésre, ez előfeltétele volt a tagóvoda vezetői
álláshelyre történő jelentkezésnek. Az intézmény költségvetésében rendelkezésre álló
21.000.—Ft nem elegendő az általam javasolt 50 % költség fedezetére.
Egyedüli plusz információm az ügyben, az, hogy Horváthné Varjas Krisztina
tájékoztatása szerint a tagintézmény vezetői álláshely pályázat lezárult. Rajta kívül
más pályázó nincs, így vélhetőleg Ő fogja az állást elnyerni.
Az állás betöltéséhez szüksége van erre a végzettségre, így továbbra is javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Jól érti-e , hogy a határozati javaslatban az szerepel, hogyha támogatni kívánjuk a
kérelmező tanulmányait az idei évi költségvetésünk tartaléka terhére a hantosi
Tagóvoda képzési előirányzatán lévő 21.000.—Ft –ot 65.000.—Ft-tal meg kell
emelni?
Gálné Papp Erika körjegyző:
Igen, a határozati javaslatban az szerepel, hogy támogatás esetén a hantosi Tagóvoda
2012.évi költségvetésének képzési előirányzatát- melynek eredeti előirányzata 21.000
Ft- kell megemelni a támogatás összegével, illetve a további években az intézmény
költségvetésében erre a célra biztosítani kell a jóváhagyott támogatás összegét.
Felolvasta a határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ígéretet tesz arra, hogy megkérdezi a Tündérkert Óvoda Vezetőjét arról, hogy a már
jóváhagyott 21.000.—Ft képzési költséget mire kívánja fordítani. Erről a képviselőtestületet tájékoztatni fogja.
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Döntés közoktatási vezető és pedagógusi
szakvizsga tanulmány
támogatására vonatkozó 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
70/2012.( VII.31.) Kt. számú h a t á r o z a t a
Döntés közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga tanulmány támogatásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „Döntés közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga
tanulmány támogatásáról ” című előterjesztést és az ügyben az alábbiak szerint
határozott:
A Képviselő-testület támogatja Horváthné Varjas Krisztina (sz. Székesfehérvár,
1984.01.18. anyja neve: Ujj Katalin) 2434 Hantos, Nagylóki út 5. szám alatti
lakos
közoktatási vezető és pedagógusi szakvizsga
összesen négy féléves Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) képzési intézményben folyó képzését,
azzal, hogy számára az alábbi támogatásokat nyújtja számla és egyéb igazolások
ellenében:
- képzés költsége 2012/2013. tanévben két félévben összesen 260.000 Ft, azaz
kettőszázhatvanezer forint, a 2013/2014 tanévben két félévben összesen
260.000 Ft, azaz kettőszázhatvanezer forint illetve ennek az infláció
mértékével megemelt összege ( összesen: 520.000 Ft azaz ötszázhuszezer
forint és tanévenként a képzési költség inflációval megemelt összege)
átvállalását,
- valamint félévenként 3, összesen 12 nap helyettesítés költségeinek
biztosítását.
A Képviselő-testület Horváthné Varjas Krisztina a képzése költségei felének
biztosítása érdekében a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája 2012. évi
költségvetése képzés- továbbképzés előirányzatát az Horváthné Varjas Krisztina
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első félév képzési díjának felével azaz 65.000 Ft-tal megemeli Hantos Községi
Önkormányzat 2012. évi költségvetési tartalék keretének terhére.
A Képviselő-testület Horváthné Varjas Krisztina képzési támogatásaként a
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája 2012. évi költségvetése helyettesítés
előirányzatát a három nap helyettesítés i díj összegével megemeli Hantos
Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési tartalék keretének terhére.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Tündértkert Óvoda Hantosi
Tagóvodája 2012. évi költségvetése képzés- továbbképzés előirányzatának
65.000 Ft-tal , a helyettesítés előirányzatának 3 nap helyettesítési díjának
összegével történő módosítása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Tündérkert Óvoda
vezetőjénél, mint munkáltatói jogkör gyakorlójánál fenti támogatások biztosítása
érdekében kezdeményezze Horváthné Varjas Krisztina munkavállalóval
tanulmányi szerződés kötését és abban az Önkormányzat által nyújtott ( képzési
költség 50%-ának továbbá félévenként 3 nap helyettesítési díjának átvállalása)
támogatásért cserébe az alábbiak kikötését:
- tanulmányi szerződésben a támogatás nyújtása fejében Horváthné Varjas
Krisztina munkavállaló vállalja a képzés befejezését követő három évig a
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájánál munkaviszonya fenntartását, az itt
történő munkavégzést,
- a munkáltató Tündérkert Óvoda vezetője a tanulmányi szerződésben tartsa
fenn annak a jogát, hogy a tanulmányi szerződést felbonthassa, ha
• a munkavállaló a támogatásra érdemtelenné válik,
• a szerződésben vállalt tanulmányi, munkavégzési, munkavállalási
valamint vizsga kötelezettséget neki felróható okból nem teljesíti.
• valamint ha a támogatásban részesülő Munkavállalót a tanulmányi
szerződésben meghatározott és általa vállalt kötelezettségének nem tesz
eleget vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el, akkor köteles
Hantos Községi Önkormányzat, mint támogatást nyújtó részére a
nyújtott támogatást 30 napon belül megfizetni.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Horváthné Varjas Krisztina
2434 Hantos, Nagylóki út 5. szám alatti lakost döntéséről értesítse, továbbá a
Tündérkert Óvoda vezetőjénél mint munkáltatói jogkör gyakorlójánál fenti
támogatások biztosítása érdekében kezdeményezze Horváthné Varjas Krisztina
munkavállalóval tanulmányi szerződés kötését , a tanulmányi szerződés
megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. augusztus 15.
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5. napirend
Döntés a Vitamintorna 1.sz. képzés -Egészségmegőrző zenés torna program
óvodásokat és kisiskolásokat nevelő- oktató pedagógusok számára című.,
Vitamintorna 2.sz. képzés- 3-10 éves gyerekek egészségnevelése mese-báb- zene
alkalmazásával című -továbbá a Testkultúra- Vitamintorna program –Kismama
, baba-mama torna című- képzés támogatásáról
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Tórizs Lakos Lilla pedagógus kereste
meg azzal, hogy lenne lehetősége egy olyan tanfolyam elvégzésére, mellyel a 0-10
éves korú gyermekek mozgáskoordinációját tudná fejleszteni. Ennek elvégzéséhez kér
anyagi támogatást a képviselő-testülettől.
Tórizs Lakos Lilla írásban hozzájárult ahhoz, hogy kérelmét a képviselő-testület nyílt
ülés keretében tárgyalja meg. ( Nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz mellékelve )
A kérelem beérkezését követően, felvette a kapcsolatot a pedagógiai szakszolgálat
vezetőjével Ollmann Judittal, aki arról tájékoztatta, hogy a pedagógiai
szakszolgálattól kérelmezőn kívül még két fő vesz részt ebben a képzésben, aki saját
maguk fizetik a teljes képzési költséget.
Magáról a képzésről elmondta, hogy hasznosnak tartja, de a pedagógiai
szakszolgálatnak nincs arra kerete, hogy a tanfolyam elvégzését támogassa.
Amennyiben az önkormányzat támogatni tudná kérelmező tanfolyamát, Ő azzal egyet
ért és hajlandó vele tanulmányi szerződést kötni.
A maga részéről támogatja, hogy az önkormányzat a képzés 50 %-át vállalja át, s
cserébe a kérelmező által vállalt tevékenységek végzését kösse ki.
Véleménye szerint kérelmező által az óvodában egy éven keresztül vállalt fejlesztő
torna a gyerekek érdekeit szolgálná, és ezt Horváthné Varjas Krisztina óvónő is
támogatja.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Hozzászólások:
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Gálné Papp Erika körjegyző:
Kérelmező
nem az önkormányzatunk alkalmazottja, nem dolgozik sem a hantosi
Tagiskolában, sem a hantosi Tagóvodában.
Ugyanakkor a Pedagógiai Szakszolgálat , melynek kérelmező alkalmazottja , a MezőfalvaHantos –Daruszentmiklós Közoktatási Társulás, így Önkormányzatunk által is fenntartott
Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat intézmény egysége. Ezért, amennyiben a képviselő-testület támogatni kívánja a
kérelmező képzését , mert ezen képzettségére az Önkormányzati kötelező feladatok ellátása
érdekében szüksége van, illetve indokoltnak, szükségesnek tartja a képzés támogatásáért
vállalt feladatok ellátását, akkor ezt a Pedagógiai Szakszolgálat 2012.évi költségvetésének
képzési előirányzata támogatás összegével történő megemelésével tudja megtenni.
A Pedagógiai Szakszolgálat Vezetőjénél pedig kezdeményezheti, kérelmezővel történő
tanulmányi szerződés kötését, melyben kérheti az önkormányzati támogatásért cserébe
kikötni a határozati javaslatban is szereplő tevékenység elvégzését.
Ismerteti a határozati javaslatot, mely írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Javaslata megfogalmazásakor azt tette mérlegre, hogy a támogatásért cserébe mit kapunk.
Itt ülnek a testületben szakemberek, akik meg tudják mondani, hogy a gyermekek fejlődése,
fejlesztése érdekében mit tud segíteni egy-egy ilyen torna. Ezt, ha piacon kellene
megvásárolnunk, akkor mennyibe kerülne. Továbbra is úgy gondolja, hogy érdemes ebbe a
képzésbe befektetni, s kérelmezőt támogatni.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Megmondja őszintén, hogy sokat gondolkozott azon, hogy támogassa-e kérelmező képzését.
Azon gondolkozott, hogy szükségünk van-e erre a képzettségre, szükségünk van-e ezekre a
munkákra.
Arra jutott, hogy nincs. Úgy gondolja, hogy éppen azért jött létre a Közoktatási Társulás,
hogy azokat a gyerekeknek az ellátását, akik különleges fejlesztésre szorulnak, a pedagógiai
szakszolgálat munkatársai ellássák. Bármilyen speciális fejlesztésre szoruló gyermek esetében
mind az óvoda, mind az iskola kérheti a szakszolgálat gyógypedagógusai konduktorai
gyógytestnevelői segítségét, ezen túl nincs szükségük további fejlesztésekre.
Ahogy a polgármester úr is említette a pedagógiai szakszolgálatnál is rendelkezi fog két
pedagógus ezzel a végzettséggel, el fogják végezi ezeket a tanfolyamokat saját költségükön,
így ha mégis szükség lenne erre a fejlesztésre, rendelkezésre fog állni szakember.
Ezért nem támogatja azt, hogy az Önkormányzat támogassa kérelmező képzését.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Ő sem támogatja a képzés költségeinek átvállalását még fele részben sem. Az a véleménye,
hogy kérelmező az általa vállalt tevékenységeket eddig is végezhette volna. A Baba- Mama
klubban, mivel mozgásfejlesztő végzettséggel rendelkezik, már végezhetett volna fejlesztő
tornákat, terhes tornát szervezhetett volna, úgymond előkészíthette volna a terepet..
Kérelmező jelenleg is mozgásfejlesztéssel foglalkozó gyógypedagógusi végzettséggel
rendelkezik, így ha segíteni akart volna , akkor ezt már eddig is megtehette volna.
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Hangyál Csaba települési képviselő:
Egyetért Suhaj Józsefné települési képviselővel abban, hogy kérelmező már eddig is
végezhetett volna fejlesztéseket a Baba –Mama klubban, vagy akár az óvodában is.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Ő is jobban el tudta volna azt képzelni, hogy kérelmező saját pénzből elkezdi a tanfolyam
végzését, s ezt követően jelzi, hogy jövök a Baba-Mama klubba foglalkozásokat tartani, ha
támogatják képzésemet. Mások is – például a volt védőnő- járnak foglalkozásokat tartani a
Baba-mama Klubba ingyen. Nem gondolja, hogy ezen tanfolyamok elvégzése olyan többletet
jelentene gyermekeink fejlesztése szempontjából, hogy támogatnunk kellene a képzés
elvégzését.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Mint gyógypedagógus fontosnak tartja elmondani, hogy egy év fejlesztéssel, melyet
kérelmező a támogatásért cserében felajánlott „nem lehet megváltani a világot.” Igazi
eredményt nem lehet elérni ennyi idő alatt.
Nem tudja elképzelni, hogy egy év elteltével hogyan tudjuk biztosítani ezt a fejlesztést a
gyermekeknek. Az Önkormányzat- miközben a képzettség megszerzését támogatta- egy év
után fizessen ezekért a fejlesztő foglalkozásokért vagy ez megszűnik és csak egy éves
fejlesztést , mellyel nagy eredményt nem tudunk elérni- biztosítunk óvodásaink számára?
Ennek így nincs értelme.
Mindenki tudja, hogy a mozgás, minden fejlesztés alapja, de jó tudni, hogy mindenható
módszer nincs.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Az embereknek, a szülőknek nem lesz arra pénzük, hogy magán erőből fejlesztéseket
vásároljanak gyermekeik részére, az önkormányzat pedig nem biztos , hogy tud erre jövőre
forrást biztosítani, akkor ennek az egy éves fejlesztésnek sok értelme valóban nincs, ezért
nem éri meg a képzést támogatni.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Úgy gondolja, hogy mind az iskolában, mind az óvodában foglalkoztatunk olyan
szakembereket, akik gyermekeink fejlesztését el tudják látni. Nem gondolja, hogy egy éves
speciális tornával a diszlexiát meg lehet előzni, ahhoz véleménye szerint több idő kellene.
Éppen ezért nem látja Ő sem értelmét a képzés támogatásának.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Egyetért az előtte szóló Fischerné Koncz Katalinnal. Az iskolában kettő gyógypedagógus,
gyógytestnevelő foglalkozik a fejlesztésre szoruló gyermekekkel. A gyógytestnevelő az
óvodába járó gyermekek mozgásfejlesztésével is foglalkozik, konduktort foglalkoztat a
Pedagógiai Szakszolgálat és az óvónők is kell, hogy rendelkezzenek olyan ismeretekkel,
mellyel az átlagos képességű gyermekek mozgásfejlesztését el tudják végezni. Nem gondolja,
hogy ilyen szakembergárda mellett önkormányzati támogatással kell szakembert
képeztetnünk a gyermekek mozgásfejlesztésének ellátása érdekében. A korai fejlesztésről
való gondoskodás is a Pedagógiai Szakszolgálat feladata, amely munkatársai közül kettő fő,
mint hallhattuk, saját költségén el is fogja végezni a kérelmező által támogatni kért
tanfolyamokat, így ezen tudással rendelkező szakember is lesz a Pedagógiai Szakszolgálatnál.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Egyetért Suhaj Józsefnével abban, hogy a jelenleg intézményeinkben alkalmazott
szakemberek a gyermekek fejlesztésére alkalmas szaktudással rendelkeznek. A háziorvos
pedig rendszeresen elvégzi a gyermekek szűrését, megállapítja, kinek van szüksége
gyógytestnevelésre, vagy más mozgásfejlesztésre. Nem érzi indokoltnak kérelmező
képzésének támogatását, így nem támogatja a képzés felének önkormányzat általi átvállalását
sem.
Fischer József polgármester:
Ő továbbra is javasolja a képzés támogatását. Álláspontja kialakításában az játszott szerepet,
hogy Ő kiszámolta mibe kerülne, ha ezt a fejlesztést a Szakszolgálat munkatársai végzik majd
el és hogy egy év ingyenes fejlesztésért nem nagy ár az 51.000 Ft támogatás.
Ő is tapasztalta az óvodában, hogy bizony vannak olyan gyermekek, akiket letesznek és csak
ott ülnek. Úgy gondolja, hogy az ilyen gyerekek esetében ez a torna fontos lenne, ezért
továbbra is javasolja a kérelmező képzésének támogatását.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Nem tudja, hogy van-e olyan gyermek az óvodában, amelyik semmit sem mozog.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Annyit szeretne hozzátenni, hogy évente hatvannál több szakértői vélemény fordul meg a
kezei között a hozzátartozó gyermekkel együtt. Egyetlen egy szakvéleményben nem szerepel
konkrét terápia előírása. Amennyiben mégis, az csakis javaslatként- amennyiben megoldható,
plusz végzettség megszerzése nélkül- fogalmazódik meg.
Úgy érzem, egyetlen gyermek sem fog sérülni attól, hogy nem támogatjuk kérelmező ilyen
képzettsége megszerzését.
Fischer József polgármester:
Nem írhatják elő számunkra, ilyen tanfolyamokon megszerzett képzettségű személy
alkalmazását illetve ezen módszerű, fejlesztő torna biztosítását?
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Nem. Ő még ilyen szakértői véleményt nem látott. Magáról a kérelmező által elsajátítani
kívánt módszerről nem is hallott. A szakértői véleményekben gyógypedagógussal,
konduktorral,
mozgásfejlesztő gyógypedagógussal, látás sérültek foglalkozó
gyógypedagógussal heti egy- két órai foglalkozást szoktak előírni, javasolni. Nem tartja
valószínűnek, hogy egy ilyen, egymásra épülő, speciális mozgásfejlesztő módszer, terápia
alkalmazását tennék kötelezővé akár egy adott gyermek, akár több gyermek esetén. Biztos jó
a módszer, de úgy gondolja, ennek elsajátítását saját költségen oldja meg a kérelmező.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Biztos egy új módszerről van szó. Úgy gondolja, hogy 51.000 Ft támogatás nyújtása megéri,
ha ezzel gyermekeink fejlesztését is biztosíthatjuk. Ő támogatja a polgármester úr által
javasolt támogatás nyújtását.
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Fischer József polgármester:
Egy új módszerről van szó, melyet gyógytornászok fejlesztettek ki és amivel játékos
formában fejleszthetik a gyermekeket.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Minden gyógypedagógiai módszer, minden fejlesztés játék alapú. Gyermekek esetén minden
életévnek meg van a maga fejlettségi szintje, melynek elérését nem lehet sietetni. Minden
gyermeket nem lehet ugyanolyan szintre felfejleszteni, vannak korlátok, melyeket nem tudunk
átlépni.
Mindig voltak és lesznek új módszerek, melyek akár jók is lehetnek, de továbbra is az a
véleménye, hogy gyermekeink fejlődése nem szenved kárt, ha ezt a képzést nem támogatjuk.
Amennyiben kérelmező ezt jó módszernek tartja, szeretné elsajátítani, azt tegye meg saját
költségén.
A gyermekeink szempontjából- amennyiben ezzel a módszerrel történő fejlesztést biztosítani
szeretnénk számukra- hasznosabbnak tartaná a másik óvónő beiskolázását, ezekre a
tanfolyamokra, aki aztán a mindennapi munkája során, külön óradíj nélkül akár a teljes
óvodai nevelésben való részvétel ideje alatt tudja a gyermekek fejlesztését végezni.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Az egészségügy területén is mindig vannak új módszerek, terápiák, melyekkel a betegek
gyógyítását, ellátását hatékonyabbá lehet tenni. Ezek elég borsos árú tanfolyamokon
sajátíthatók el, mégis mindenkinek saját költségén kell ezeket elvégezniük, nem kapnak hozzá
támogatást, még akkor sem, ha a tanfolyamokon elsajátított tudást a munkájukban
hasznosítják.
Egyetért azzal, hogy inkább a másik óvónőnk ilyen tanfolyamokon való részvételét
támogassuk, Ő munkaidőben, külön díjazás nélkül végezhetné a fejlesztő tornák tartását
hosszú távon, nemcsak egy évig.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Egyetért az előtte szólókkal, inkább a másik óvónőnk ilyen tanfolyamokon való részvételét
támogassuk.
Fischer József polgármester:

Ő továbbra is javasolja a képviselő-testületnek, hogy Döntés a Vitamintorna 1.sz.
képzés -Egészségmegőrző zenés torna program óvodásokat és kisiskolásokat
nevelő- oktató pedagógusok számára című., Vitamintorna 2.sz. képzés- 3-10 éves
gyerekek egészségnevelése mese-báb- zene alkalmazásával című -továbbá a
Testkultúra- Vitamintorna program –Kismama , baba-mama torna című- képzés
támogatására vonatkozó 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 :
kettő igen szavazattal ,
három ellenszavazattal tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2012.( VII.31.) Kt. számú h a t á r o z a t a
A Vitamintorna 1.sz. képzés -Egészségmegőrző zenés torna program óvodásokat
és kisiskolásokat nevelő- oktató pedagógusok számára című., Vitamintorna 2.sz.
képzés- 3-10 éves gyerekek egészségnevelése mese-báb- zene alkalmazásával
című -továbbá a Testkultúra- Vitamintorna program –Kismama , baba-mama
torna című- képzés támogatására vonatkozó kérelem elutasításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés a Vitamintorna 1.sz. képzés -Egészségmegőrző zenés
torna program óvodásokat és kisiskolásokat nevelő- oktató pedagógusok
számára című., Vitamintorna 2.sz. képzés- 3-10 éves gyerekek egészségnevelése
mese-báb- zene alkalmazásával című -továbbá a Testkultúra- Vitamintorna
program –Kismama , baba-mama torna című- képzés támogatásáról” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Tórizs-Lakos Lilla 2434 Hantos, Rákóczi utca 3. szám alatti lakos a
Vitamintorna 1.sz. képzés -Egészségmegőrző zenés torna program óvodásokat és
kisiskolásokat nevelő- oktató pedagógusok számára című., Vitamintorna 2.sz.
képzés- 3-10 éves gyerekek egészségnevelése mese-báb- zene alkalmazásával
című -továbbá a Testkultúra- Vitamintorna program –Kismama , baba-mama
torna című- képzés támogatására irányuló kérelmét elutasítja.
Utasítja a polgármestert, hogy döntéséről kérelmező Tórizs-Lakos Lilla 2434
Hantos, Nagylóki út 3. szám alatti lakost értesítse.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. augusztus 10.
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6. napirend
Bejelentések.
Fischer József polgármester:
1. Rágcsálómentesítés
A Hantos, Nagylóki út 3. szám alatti lakásba- melyről most derült ki, hogy nemcsak a
földterület, hanem az épület is a mi tulajdonunk- patkányirtást kellett végeztetnünk, melynek
költsége 51.000 Ft volt.
2. Tájékoztatás a Kultúrház belső felújításáról
A Kultúrház belső felújítása szépen halad, a galéria építéséhez szükséges tervek elkészítése
folyamatban van, felvette a kapcsolatot ez ügyben a megfelelő szakemberekkel. A Kultúrház
felújításának költségeiről a következő képviselő-testületi ülésen részletesen tájékoztatja a
Képviselő-testületet. Várhatóan a 2012. évi költségvetésbe tervezett összegen túl kérni és
javasolni fog további összeg átcsoportosítását a Kultúrház felújításra.
A munkák végzésében köszönet illeti az önkéntes munkát végző hantosi lakókat valamint a
kőműves közmunkásunkat is. Nélkülük még többe került illetve kerülne Kultúrházunk
megszépülése.
3. Tájékoztatás a START MUNKAPROGRAMOKRÓL
A közelmúltban ellenőrzést folytattak a Start munkaprogramokhoz kötődően. Büszke arra,
hogy mind az elvégzett munka, mind azok adminisztrálása tekintetében mindent rendben
találtak. A mezőgazdasági termelésen és a mezőgazdasági utak karbantartásán túl folyik a
településen az árkok karbantartása is. A mezőgazdasági utak karbantartása keretein belül a
gréderezést egy vállalkozóval kötött szerződés keretében kívánjuk elvégeztetni, mely
munkálatokban összehangoltan együttműködünk Alap és Nagylók településsel, ha a
vállalkozó ezeken településeken végez, azt követően fogja Hantoson is a gréderezési
munkákat elvégezni.
4. Települési folyékonyhulladék szállítóval kötendő közszolgáltatási szerződés
felülvizsgálatáról
Killer Mihály sárbogárdi szennyvízszállító vállalkozó jelezte, hogy emelni kívánja a
települési folyékony hulladék elszállításának díját. Mivel Nagylók településsel közösen
üzemeltetjük az alternatív szennyvíztisztítót, ahová Killer Mihály, hordja a folyékony
hulladékot, illetve mindkét településen Ő az a közszolgáltató, aki a szennyvízszállítást
végezheti, így célszerű ebben a kérdésben a két Önkormányzatnak közös álláspontot
képviselni a szállítóval folytatott tárgyalások során. A közszolgáltatás során rendezni kell azt
a kérdést is, hogy a közszolgáltató- vállalkozó- hosszabb távolléte esetén kinek kell
gondoskodni a helyettesítésről. Ezzel kapcsolatban tárgyalásokat szeretne kezdeményezni a
nagylóki polgármesterrel és Killer Mihály vállalkozóval. A megbeszéléseket követően annak
eredményéről beszámol a képviselő-testületnek illetve vissza kell térnünk a közszolgáltatási
szerződés felülvizsgálatára.

Kérdezi van-e valakinek még bejelentése.
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Hangyál Csaba települési képviselő:
Kérdezi, hogy a búcsúsok nagy gépjárművei által tönkretett térköveket mikor
csináltatjuk meg?
Kérdezi, hogy az iskolához miért kellett olyan nagy kaput csináltatni, mi szükség volt
a körbekerítésre?
Kérdezi, hogy a Kultúrház nagy termének felújítása, a lépcső és egyéb átalakítások
miatt nem lesz-e balesetveszélyes ott tornaórákat tartani?
Az árkok ásásával kapcsolatban kérdezi, hogyan árkolják az árkot a zöld
buszmegállónál?
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A Park térkövezéséhez kapcsolódóan elmondja, hogy Kovács Zoltán hantosi lakos,
kőműves elmondása szerint is rosszul lettek lerakva a térkövek, és ezért nyílnak
szét. Egyébként nemcsak a búcsúsok, hanem traktorral is rámentek a térkövekre és
lehet, hogy attól nyíltak szét.
Fischer József polgármester:
Meg fogja nézni, hogy a Parkban hol vannak szétcsúszva a térkövek. Ahol szét
vannak csúszva, ott ki fogjuk javítani a hibát. Kőműves véleménye szerint egyébként
a térkövek nem azért csúsztak szét, mert rámentek a búcsúsok nagy gépjárműveivel,
hanem mert a térköveket nem függőlegesen, hanem egymás mellé vízszintesen kellett
volna lerakni és rendesen el kellett volna készíteni az aljzatát.
A zöld buszmegállónál az árkot a gréderezést követően fogják megcsinálni.
Az iskolát a rongáló, szemetelő fiatalok miatt kellett körbekeríteni és a kaput- ami
úszó kapu – azért ilyen nagy, mert így találták ki. Véleménye szerint szép és
megfelelően betölti funkcióját.
A Kultúrház nagy termében nem fognak tartani tornaórát, ezt Ő a testnevelő tanárral
megbeszélte. A tornaórákat télen az iskola aulájában fogják tartani.
Hangyál Csaba települési képviselő:
A térköveket véleménye szerint jól rakták le, otthon Ő is így rakták le és mégsem
csúszott szét. A térkövek szétcsúszását nem a traktor, hanem a búcsúsok nehéz
gépjárművei okozták.

A képviselő-testületi ülésen további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:

Megköszönte a megjelenést , s az ülést 20. 50 - órakor bezárta.

K.m.f.

/:Fischer József :/
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/
körjegyző

/ : Suhaj Józsefné :/
jkv. hitelesítő

