
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-
án       ( csütörtökön   ) 17.00 -órakor tartott     üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné Koncz Katalin , 
                         Hangyál Csaba , 
                         Suhaj Józsefné, 
                         Települési képviselők, 
                         települési képviselők. 
                          
                                                         
Továbbá:       Koncz Tímea külsős alpolgármester,                    
                       Gálné Papp Erika körjegyző,    

Horváth Jánosné  jegyzőkönyvvezető   
 

Igazoltan távolmaradt: Zab Zsuzsanna  települési képviselő 
 

                          
 Napirend előtt: 

 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait, meghívottakat, valamennyi megjelentet. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, négy   települési képviselőből öt          fő 
jelen van ,azt  megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Suhaj Józsefné          települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  négy          igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné      
települési képviselőt   megválasztotta.  
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:  
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Napirend:  
 
1./  Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási megállapodásának módosítása   
Előadó: Fischer József polgármester  
 
 
2/ Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása   
Előadó: Fischer József polgármester  
 
3./ Döntés a Rákóczi-Hunyadi utca felújítása, fejlesztése céljából az önkormányzati 
fenntartású gyűjtő utak fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra pályázat beadásáról 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
4./ Döntés a Fiáth pusztai mezőgazdasági út fejlesztése céljából a mezőgazdasági utak 
fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
5.) Döntés  a Rákóczi-Hunyadi utca felújítása, fejlesztése céljából az önkormányzati 
fenntartású gyűjtő utak fejlesztésére kiírt pályázat valamint  a Fiáth pusztai 
mezőgazdasági út fejlesztése céljából a mezőgazdasági utak fejlesztésére kiírt pályázat 
elkészítése céljából megbízási szerződéskötéséről  
Előadó: Fischer József polgármester  
 
6./  Bejelentések 
 

 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
1. napirend 

 
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási megállapodásának módosítása 
 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslat       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel 
kérdéseiket.  
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Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A  képviselő-testület tagjai az írásban kiküldött előterjesztésből is láthatják, hogy a 
Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Társulás megállapodása 
felülvizsgálatának oka , hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal  szóbeli törvényességi 
észrevételt tett Sárbogárd Város Jegyzője felé, mert a Társulási megállapodás 3. 
pontban foglalt szabályozása nem elégséges a 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet 
16. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, tekintettel arra, hogy szükséges a 
megállapodásban annak rögzítése, hogy az önállóan működő költségvetési szerv  
gazdálkodási feladatait megállapodás alapján ki látja el. Az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2011. december 
31.-i hatállyal hatályon kívül helyezte a korábbi 292/2009 (XII.19.) 
Kormányrendeletet. A 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése 
tartalmaz rendelkezéseket a gazdálkodási feladatra vonatkozó megállapodás 
tárgyában. A megállapodás 4.4. pont kiegészítésre szorul a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV tv. 8. § (4) bek. b.) 
pontjában foglaltakra tekintettel, mely szerint a megállapodásnak tartalmaznia kell a 
társulás tagjainak és a közös feladat- és határkör gyakorlásával megbízott nevét, 
székhelyét. A 4.5. pont módosítása szükséges tekintettel a Magyar Államkincstár 
területi szerve elnevezésének változása miatt. A 6.1. pont kiegészítésre szorul a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV tv. 8. § 
(4) bek. j.) pontjában foglaltakra tekintettel, mely szerint a megállapodásnak 
tartalmaznia kell a társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételeit. 

 
Sárbogárd Város Képviselő-testülete  már megtárgyalta a Társulási Megállapodás 
módosítását, s azt elfogadta. 
Nagylók Község Önkormányzata a februári képviselő-testületi ülésén fogja tárgyalni a 
témát. 
Mindhárom testület jóváhagyását követően kerülhet sor a megállapodás módosítás 
aláírására.  
 
 

A napirendhez egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy   Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról  szóló előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.  
Kéri, hogy aki a határozati  javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy      igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2012. (  I.26. ) számú 
határozata 

 
Sárbogárd - Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárbogárd - 
Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést.  
A Képviselő-testület  a 2008. január 1-i hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 43. § (továbbiakban: Ötv.), a helyi önkormányzatok 
társulásáról és együtt működéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 8. §-ban 
foglalt felhatalmazások alapján  az Ötv. 8..§ (4) bekezdésében meghatározott 
kötelező – szociális alapellátás – feladatok megvalósítására létrehozott 
Sárbogárd- Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja, amely a  
társulási megállapodás 4. számú módosítása.   

 
1. A megállapodás 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:  

 „-  A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
önálló jogi személy, amely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011 ( XII. 31. ) Kormányrendelet ( továbbiakban: R) 7. §. (2) 
bekezdése értelmében önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, amely a R 7. § (3) 
bekezdése értelmében önállóan működő költségvetési szerv. Az Egyesített 
Szociális Intézmény gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Sárbogárdi 
Városi Polgármesteri hivatal látja el.” 
2. A megállapodás 4.4 pontja az alábbiak szerint módosul: 
„ -  A társult önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő 
jóváhagyásával egyidejűleg, meghatározzák, hogy a Központi Általános Iskola, 
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Egyesített Szociális 
Intézmény alapítói jogokat gyakorló irányító szerve Sárbogárd Város 
Önkormányzatának Képviselő Testülete. A közös feladat – és hatáskör 
gyakorlásával megbízott Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.” 
 3.  A megállapodás 4.5.pontja az alábbiak szerint módosul: 
„- Sárbogárd Önkormányzata a 4.4. pontban foglaltak alapján Hantos 
Önkormányzata és Nagylók Önkormányzata előzetes véleményének kikérését 
követően kiadja a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Egyesített Szociális Intézmény alapító 
okiratának módosítását, és megküldi a Magyar  Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságára.” 
4. A megállapodás 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„ – Nagylók Önkormányzat által a szociális alapellátásban foglalkoztatott 
közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 25. § (2) bekezdés b.) pontja alapján az 
Egyesített Szociális Intézményhez történő áthelyezéssel szűnik meg. A 
társulásban foglalkoztatott személyek jogviszonyára a 1992. évi XXXIII. Törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Sárbogárd 
Város Önkormányzatát valamint Nagylók Község Önkormányzatát. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárbogárd- Hantos-
Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási  
megállapodás módosítását Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
valamint Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  egyező döntése 
esetén írja alá. 
 
Határidő:  értesítésre: 2012. 01.31.  

  aláírásra:    2012. 02.28. 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 

2. napirend  
 
 

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslat       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel 
kérdéseiket.  
 
Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétellel élt a Sárbogárd-
Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozására vonatkozó 
megállapodás alábbi pontjai vonatkozásában, mert a  Társulási megállapodás hiányos, 
a helyi önkormányzatok társulásairól és egyéb működéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 8. § (4) b.) pontban foglalt rendelkezéseket nem tartalmazza, mely szerint  a 
társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a közös feladat- és határkör gyakorlásával 
megbízott nevét, székhelyét. A Társulási megállapodás hiányos, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és egyéb működéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
8. § (4) g.) pontban foglalt rendelkezéseket nem tartalmazza, mely szerint  a társulási 
megállapodásnak tartalmaznia kell a társuláshoz való csatlakozás részletes szabályait. 
A Társulási megállapodás hiányos, a helyi önkormányzatok társulásairól és egyéb 
működéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (4) j.) pontban foglalt 
rendelkezéseket nem tartalmazza, mely szerint a társulási megállapodásnak 
tartalmaznia kell a társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételeit. 

A Társulási megállapodás felülvizsgálata, a hiányosságok pótlása megtörtént. 
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Sárbogárd Város Önkormányzata már tárgyalta a Társulási megállapodás módosítását. 
Nagylók Községi Önkormányzat februári ülésén tárgyalja majd. A módosított 
megállapodás aláírására mindhárom település egyező döntését követően kerülhet sor. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a napirendre  határozati javaslatot fogadja el, 
mert ezt követően kerülhet sor a megállapodás módosítás aláírására.  
 

A napirendhez egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy   Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti  
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosításáról szóló 
előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.  
Kéri, hogy aki a határozati  javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy      igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  3/2012. (  I.26. ) számú 
határozata 

 
Sárbogárd - Hantos-Nagylók Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás 

társulási megállapodásának módosításáról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta  a Sárbogárd – 
Hantos -  Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 
megállapodásának módosítása tárgyú előterjesztést.    

A Képviselő-testület a 2007. január 1-i hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Tv. 41.§ (1) bekezdés,  a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazások rendelkezései szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 39-40. §, valamint a 49. §-ban foglalt 
feladatok megvalósítására létrehozott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok közös 
megvalósítására létrehozott  Sárbogárd- Hantos – Nagylók Gyermekjóléti  
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják, amely a 
társulási megállapodás 9. számú módosítása.  

 
1.A megállapodás 8. e.)  pontja az alábbiak szerint módosul:  

„ Alapító önkormányzat vállalja, hogy a társulás időtartama alatt a feladatok 
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ellátására a Fenntartó Önkormányzatok által javasolt személyek közalkalmazotti 
jogviszonyát továbbra is fenntartja. A Társulásban foglalkoztatott személyek 
jogviszonyára az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
2. A megállapodás 8. f.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„ Az intézmény fenntartói jogait jelen megállapodás  8.b., 8.c, 8.d, 8.e, pontjaiban 
foglalt eltérésekkel az alapító önkormányzat Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete gyakorolja. A közös feladat – és hatáskör gyakorlásával 
megbízott Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete, székhelye: 7000 
Sárbogárd, Hősök tere 2.” 
3.    A megállapodás 8. pontja az alábbi új h.) ponttal egészül ki. 
 „ h.) A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok 
részére teszik lehetővé, amelyek elfogadják a társulás céljait, valamint jelen 
megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően elismerik. A csatlakozni 
kívánó önkormányzatoknak a nyilatkozatát tartalmazó határozat kivonatát a 
társult önkormányzatokhoz kell megküldeni. A csatlakozás elfogadásáról, vagy 
elutasításáról a társult önkormányzatok együttes ülés keretében minősített 
többséggel döntenek.” 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Sárbogárd 
Város Önkormányzatát valamint Nagylók Község Önkormányzatát. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sárbogárd- Hantos-
Nagylók Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás társulási  megállapodás 
módosítását Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete valamint 
Nagylók  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  egyező döntése esetén 
írja alá. 
Határidő:  értesítésre: 2012. 01.31. 

  aláírásra: 2012. 02.28.  
Felelős:     Fischer József polgármester 

 
3. napirend 

 
 

Döntés a Rákóczi-Hunyadi utca felújítása, fejlesztése céljából az önkormányzati 
fenntartású gyűjtő utak fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra pályázat 

beadásáról 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslat       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
A képviselő-testület több ülésen tárgyalta már a Rákóczi- Hunyadi utca felújítására 
vonatkozó pályázat beadásának lehetőségét. Ahogy korábban is említette egészen 
december végéig kapcsolatban volt a SÁRVIZ  Kistérség pályázatírójával, Szolga 
Péterrel, aki  akkor még ígéretet tett arra, hogy a pályázat összeállításában 
közreműködni fog. 
Sajnos később derült az ki, hogy nem tudja, - nem akarja- vállalni, így viszonylag 
gyorsan, kellett más megoldást keresni, hiszen a pályázat beadási határideje 
viszonylag rövid.  
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2012. január 31-ig szükséges a pályázat beadásáról a döntéseket meghozni, a 
pályázatot összeállítani és beadni.  
Szerencsére  a pályázati anyag döntő többsége már rendelkezésre állt, hiszen 2008-ban  
egyszer már ezt a pályázatot benyújtottuk, ami akkor nem nyert támogatást. 
 
Felvette a kapcsolatot az akkori pályázatíróval , aki sajnos az elfoglaltsága miatt 
szintén nem tudta vállalni a közreműködést, de ajánlott maga helyett  egy másik 
pályázatírót. 
A képviselő-testület tagjai az elmúlt üléseken már kinyilvánították, azon szándékukat, 
hogy az önkormányzat által tervezett fejlesztések közül,  a prioritásokat vizsgálva a 
Rákóczi-Hunyadi utca felújítása a legelső.   Az elnyerhető  támogatás intenzitása 90 
%, a saját erő a nettó beruházási költség 10%-a. 
A 2008-as évhez képest a pályázat összes beruházási költsége: 5 %-ot növekedett, így 
az önrész 6.504.532.- Ft, melyet hitelfelvétel nélkül is a tartalék terhére biztosítani 
tudunk.  
A pályázat utófinanszírozású, így valószínűleg  a támogatási összeg biztosításához 
éven belüli fejlesztési hitel felvételére szükség lesz. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzatunknak hitele , adóssága nincs, így valószínű , hogy fenti hitelt fel 
tudjuk venni. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtását támogassa és az ehhez 
szükséges döntéseket hozza meg.   
 
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel 
kérdéseiket.  
 
Hozzászólás:  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Támogatja a pályázat benyújtását. Valóban nagyon rossz állapotban van minkét utca. 
Különösen a Hunyadi utca azon szakasza, mely összeköttetésben van a 6228. számú 
főúttal. Ha nem nyer a pályázat , azt a szakaszt mindenképpen ki kell javíttatni, mert 
balesetveszélyes. A kátyúzási feladatokat sem halogatgatjuk a tavasznál tovább. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Hasonlóan látja a problémát, ezért fel is vette a kapcsolatot az útjavítással 
kapcsolatban a VERTIKÁL ZRT-vel és árajánlatot kért az utak kátyúzására és 
javítására. A Hunyadi utca bekötő szakaszának teljes mértékű aszfaltozása a Kossuth 
utca 75. szám alatt lévő házig , illetve a két úton található kátyúk szabályos javítása  
504.000.-- Ft ba kerül az árajánlat alapján.  
 
Amennyiben a  pályázat nem nyer, úgy szükség lesz a kátyúzási  munkák elvégzésére.  
 

A napirendhez egyéb  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy   a Rákóczi-Hunyadi utca felújítása, fejlesztése 
céljából az önkormányzati fenntartású gyűjtő utak fejlesztésére kiírt pályázati 
felhívásra pályázat beadásáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.  
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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  4/2012. (  I.26. ) számú 
határozata 

 
Rákóczi Ferenc utca és Hunyadi János utca I. szakasz komplex fejlesztése 

érdekében    pályázat benyújtásáról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Operatív 
Program önko utak fejlesztése című , KDOP.—4. 2. 1./B -11 kódszámú pályázati  
felhívásra a  tulajdonában lévő belterületi Rákóczi Ferenc utca és Hunyadi János 
utca I. szakasz komplex fejlesztése érdekében pályázat benyújtását  határozza el. 

 
A fejlesztés megvalósulási helye 2434 Hantos, Rákóczi Ferenc utca, 
valamint  Hunyadi János utca I. szakasza 
 
A beruházás összköltsége: 65.045.318,- Ft azaz  Hatvanötmillió-
negyvenötezer-háromszáztizennyolc forint. 
A fejlesztés forrásösszetétele :  
2012. év: 
-Igényelt támogatás:  58.540.786,- Ft 
- saját forrás:     6.504.532.- Ft 
Összesen:    65.045.318,- Ft 

A Képviselő-testület az önerőt teljes mértékben hitelből biztosítja.  
 „Hantos Rákóczi Ferenc utca és Hunyadi János utca I. szakasz komplex 
fejlesztése” projekt műszaki tartalma: 
Rákóczi Ferenc utca:  

A Rákóczi Ferenc utca teljes hosszában, 743,86 méter hosszon, a meglévő 
burkolat szélesítése 5,5 méter szélességűre majd megerősítése 
aszfaltszőnyeggel. 
A meglévő kétoldali árok tisztítása, a meglévő átereszek némelyikének 
szélesítés miatti áthelyezése. 
A meglévő jobb oldali járda korszerűsítése és a szabvány által előírt 
minimális méretre (1,5 méter) szélesítése 522 méter hosszon. 
Új fasor telepítése 60 méter hosszon a Rákóczi köztől kezdődően a Rákóczi 
utca 54.-ig, valamint 150 méter hosszon a Táncsics Mihály utcától a 
Rákóczi u. 1/a-ig, füvesítés 3841 m2 területen.  
Utcabútorok (kerékpártároló, pad, hulladéktároló) kihelyezése. 

Hunyadi János utca I. szakasz: 
A 6228 j. Dunaföldvár-Seregélyes ök. úttól a Rákóczi Ferenc utcáig terjedő 
szakaszán 280,76 méter hosszon a meglévő burkolat szélesítése 5,5 méter 
szélességűre majd megerősítése aszfaltszőnyeggel. 
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A meglévő kétoldali árok tisztítása. 
Új fasor telepítése 100 méter hosszon, a jobb oldalon, a Kossuth utcától a 
Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszon, füvesítés 1250 m2 területen. 
Utcabútorok (kerékpártároló, pad, hulladéktároló) kihelyezése. 

Tervezett költségek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a Rákóczi utca  és a Hunyadi 
utca I szakasz felújítása  érdekében a szükséges mellékletekkel felszerelt 
pályázatot a  Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési  Tanácshoz  a pályázatot 
nyújtsa be. 
Határidő:  2012. január 31. 
Felelős:  Fischer  József  polgármester  
 
Fischer József polgármester:  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a pályázat beadásához szükséges 
nyilatkozatokról szóló képviselő-testületi határozatot 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  5/2012. (  I.26. ) számú határozata 
 

Rákóczi Ferenc utca és Hunyadi János utca I. szakasz komplex fejlesztése   céljából pályázat 
benyújtása érdekében  szükséges nyilatkozatokról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Dunántúli Regionális  Operatív 
Program Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése címmel KDOP-. 4.2.1./B. -11 kódszámon kiírt 
pályázat benyújtását határozza el a tulajdonában lévő  Rákóczi Ferenc utca és Hunyadi János 
utca I. szakasz komplex fejlesztése   céljából. 

Hantos Rákóczi Ferenc és Hunyadi János utca I. szakasz  

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó 

  
Mintavételi és minősítési terv 
elkészítése 492.433 132.957 625.390 

  
Nyilvánosság biztosítása 250.000 67.500 317.500 
Műszaki ellenőrzés díja 984.866 265.914 1.250.780 

  Könyvvizsgálat 246.216 66.478 312.694 

  
Rákóczi Ferenc és Hunyadi u. 
I. szakasz felújítása 49.243.271 13.295.683 62.538.954 

Támogatható költségek 
összesen: 51.216.786 13.828.532 65.045.318 

Támogatás 90 % 46.095.107 12.445.679 58.540.786 
Önerő 10% 5.121.679 1.382.853 6.504.532 
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A pályázat benyújtásához az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

• nyilatkozik, arról, hogy nem áll támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem áll, 

• nyilatkozik arról, hogy  nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a 
támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja. 

• Kötelezettséget vállal arra, hogy  – a projekt részbeli vagy egészbeli meghiúsulása, vagy a 
támogatás szabálytalan felhasználása esetén – a támogatást a közreműködő szervezet vagy az 
NFÜ döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerős 
határozatban foglaltaknak megfelelően visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek 
elmulasztása esetén annak összege az adott projektre vonatkozóan a számára megítélt, de még 
ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek hiányában a központi 
költségvetésből biztosított támogatásból – ha a  ilyen támogatásra jogosult – levonásra kerül. 

• A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és 
hitelesek. 

• A tárgyban pályázatot korábban  máshova nem nyújtott be. 
• Hozzájárul ahhoz ,hogy  a NAV  a  pályázat elbírálása során az adótartozására vonatkozó 

adatát a  közreműködő szervezet  és a Támogató tudomására hozza,  
• Tudomásul veszi, hogy a támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a támogatás tárgya, a 

támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye  nyilvánosságra hozható, 
• Kijelenti, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett 

adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása  az állam vagy az önkormányzat 
felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió 
tradicionális saját forrásai címen nem áll fenn 

• Kijelenti a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik ellene csőd-végelszámolási vagy 
felszámolási eljárás, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben csőd- 
végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul ellene a pályázat elbírálásáig illetve a 
támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelenti,  

• Kijelenti az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem 
egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott célelőirányzatból vagy jogelődjétől korábban 
kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, 

• Kijelenti, hogy ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező 
határozata nincs érvényben, 

• Hozzájárul ahhoz,  hogy a pályázat befogadását követően ( a szerződéskötést megelőzően) a 
pályázatban foglaltakat  az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen  ellenőrizze. 

• A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban foglaltak 
megvalósításának szakszerűségét valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az 
arra feljogosított szervek ellenőrizzék 

• Kijelenti, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári  éven belül államigazgatási szerv 
határozatában illetve annak bírósági  felülvizsgálata esetén a bíróság határozatában , 
munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt 
jogerősen bírság megfizetésére nem kötelezett 

• Kijelenti, hogy a pályázat befogadását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdi 
meg   

• Hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár az általa mindenkor működtetett monitoring rendszerhez 
a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint  az Állami Számvevőszék, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Nemzeti Erőforrás minisztérium számára hozzáférési 
lehetőséget biztosíthasson, 

• Hozzájárul, ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén,  a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettséget nem vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás  
miatt visszavont támogatás – a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt – 
összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedés alapján 
történjen 

• Hozzájárul a pályázat szabályszerűségének  és a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásának jogszabályban meghatározott  szervek által történő ellenőrzéséhez 

• Kijelenti, hogy a  beruházás megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel 
rendelkezik 

• Tudomásul veszi, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az adott célelőirányzat támogatási 
rendszeréből , ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik 
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- szerződéses kötelezettségeit nem, vagy 75%-ot el nem érő módon teljesíti 
- az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg 
- bejelentési kötelezettségének haladéktalanul nem tesz eleget, ha a projekt 

meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest 
jelentős késedelmet szenved 

 
• Kijelenti, hogy a Pályázati felhívást és a pályázati útmutatót megismerte, az abban foglalt 

feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
• Kijelenti, hogy a támogatást kizárólag  pályázati célnak megfelelően használja fel, a 

támogatással megvalósuló projektet legalább 5 évig az adott célra használja, a támogatás 
pályázati útmutatójában foglaltakat tudomásul veszi 

• Kijelenti, hogy amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok 
megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a közreműködő szervezetet 
haladéktalanul értesíti, 

• Hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvántartsa és 
kezelje 

• Nyilatkozik, hogy a projekt saját forrásaként tervezett hitel nem támogatott hitel 
• Kijelenti, hogy alanya az ÁFÁ-nak, de jelen szerződéshez kapcsolódóan  nem élhet  az 

ÁFÁ-ra vonatkozó adólevonási jogával. Vállalja, hogy a pályázatban megjelölt 
tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti  és az ezekhez 
kapcsolódó ÁFÁ-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él , sem a tevékenység 
megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFÁ-
val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 

• Nyilatkozik, hogy jelen projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal 
összhangban van 

• Kijelenti, hogy tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel 
• Tudomásul veszi, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási 

kötelezettség fennállása alatt  a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, 
nem terhelhető meg, nem adható bérbe a Pályázati útmutató C11-es pontjának megfelelően 

•   Kijelenti, hogy az eszközbeszerzés aktivált beruházás keretében valósul meg 
•  Tudomásul veszi, hogy a projekt fenntartási időszakában a pályázat kiírói felé monitoring 

adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn 
• Tudomásul veszi, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyert és elnyerhető bármely állami 

támogatás esetén sem a támogatás maximális mértéke, sem a támogatási intenzitás összesen 
nem haladhatja meg a Pályázati útmutató D2 pontjában meghatározott értéket 

• Kijelenti, hogy fejlesztési adókedvezményben  nem részesült 
• Kijelenti, hogy a t rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel 
• Vállalja, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén  ( amennyiben a pályázati 

kiírás lehetővé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó pénzeszközt saját forrásból 
biztosítja 

• Kijelenti, hogy a kívánt projektet olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat 
benyújtásának időpontjában per- és igénymentes .Tudomása van arról, hogy kivételt képez, 
ha a pályázó az igény jogosultja , illetőleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés 
kizárólagos  joggal biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének  
lehetőségét  legalább a külön rendeletben előírt  üzemeltetési kötelezettség idejére. Továbbá 
tudomása van arról, hogy amennyiben a beruházást , fejlesztést osztatlan közös tulajdonban 
álló ingatlanon kívánja megvalósítani a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak 
között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba  foglalt használati 
megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati 
dokumentációval  történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az 
osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a 
beruházás (fejlesztés) helyszíne 

•  Kijelenti, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztésnek nem célja annak bérbeadása, 
elidegenítése vagy megterhelése 

• Nyilatkozik, hogy a projekt mindenben megfelel az ÚT 2-1.203:2006 Útügyi Műszaki 
Előírás ajánlásainak, valamint a pályázati Útmutatóban megjelölt és hivatkozott 
jogszabályok , előírásoknak 

• Hozzájárul ahhoz, hogy a köztartozások  figyelemmel kísérése érdekében adószámát vagy 
adóazonosító jelét a Magyar Államkincstár illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a 
lejárt köztartozások teljesítése , illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének 
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megismeréséhez 
• Kijelenti, hogy biztosíték felajánlására nem köztelezett 
• Kijelenti, hogy a projekt állami tulajdonú utat nem érintő fejlesztés 
• Kijelenti, hogy feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítására nem került sor 
• Kijelenti, hogy a projekt keretében fejlesztendő út rendelkezik víz, gáz közüzemi 

infrastruktura kiépítésével, csatornahálózat kiépítését nem tervezi 
• Kijelenti, hogy intermodális közlekedési központ kiépítése nem történik a projekt keretében, 

így a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a projektre nem vonatkozik 
• Kijelenti, hogy a projekt nem tartalmazza kerékpárforgalmi létesítmény kiépítését vagy 

kijelölését, valamint elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpár út kialakítását 
• Kijelenti, hogy konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a projekt 

megvalósításához pályázatára nem vonatkozik.  
• Kijelenti, hogy a projekt megvalósítása országosan védett műemlékké nyilvánított hídat nem 

érint 
• Kijelenti, hogy a projekt nem tartalmaz nem támogatható és nem elszámolható 

tevékenységeket és költségeket 
• Kijelenti, hogy új gyűjtőút építése nem történik, így a lakosság körében elvégzendő 

társadalmi egyeztetés pályázatára nem vonatkozik  
 

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot és annak mellékleteit nyújtsa be.  
 
Határidő:  2012. január 31. 
Felelős:  Fischer  József  polgármester  
 

4. napirend  
 

Döntés a Fiáth pusztai mezőgazdasági út fejlesztése céljából a mezőgazdasági 
utak fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról 

 
A  képviselő-testület tagjai a pályázattal megvalósítandó fejlesztés árajánlatát  
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester: 
 
Ahogy a kiküldött anyagból is látható a mezőgazdasági utak fejlesztésére kiírt pályázat 
keretében megvalósítani tervezett  köves út kiépítésének költsége nettó 18.322.542.- 
Ft. A pályázat támogatási intenzitása 75%-os , ami azt jelenti, hogy az önrészünk, a 
25% több, mint hat millió Ft lenne. 
A fejlesztéssel esetlegesen érintett  gazdasági  telepeket működtető vállalkozóktól 500-
500 ezer forint fejlesztési támogatásra vonatkozó ígéretet is figyelembe véve ,  az 
önkormányzatnak több, mint öt millió forintba kerülne a beruházás önrésze.  
A pályázat beadására azért gondolt első sorban, mert szerette volna, ha a nehéz 
gépjárművek ezeket a telepeket a műtrágyákkal, vegyszerekkel, terménnyel stb. nem a 
leaszfaltozott utcáinkon közelítették volna meg, hanem  a pályázaton megnyert 
makadám úton jutottak volna el a telepekig. 
A pályázatnak a beadását – tekintettel arra, hogy az idei évben még nagy fejlesztésként 
az ivóvíz bázis minőségének javítása és reményeink szerint az előzőekben elhatározott 
Rákóczi – Hunyadi utca felújítása az önkormányzat szabad pénzeszközeit lefoglalja –  
nem javasolja.  
 
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel 
kérdéseiket.  
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Hozzászólás:  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Véleménye szerint a Rákóczi-Hunyadi utca felújítása sokkal fontosabb, hiszen a 
lakosság nagy részét érinti. A külterületi út is fontos lenne, de ha nincs rá elég 
pénzünk, akkor halasszuk el a pályázat benyújtását.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Szeretné megkérdezni, hogy a vállalkozók által felajánlott összesen egy millió forint 
nem lenne-e elegendő a Fiáthi mezőgazdasági út rendbetételére úgy, hogy ezen 
közlekedhessenek a nehéz gépjárművel. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Sajnos ez a pénz  a köves út kialakításának előkészítési munkálataira sem lenne  
elegendő. 
 

A napirendhez egyéb  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  ne nyújtson be pályázatot a  Fiáth pusztai 
mezőgazdasági út fejlesztésére. 
  
 
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  6/2012. (  I.26. ) számú 
határozata 

 
A Fiáth pusztai mezőgazdasági út fejlesztéséről.  

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:  
 

A Hantos, Fiáth pusztai mezőgazdasági út fejlesztésére kiírt pályázatra 2012-
évben   pályázatot nem nyújt be . 
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5. napirend 
 
 

Döntés  a Rákóczi-Hunyadi utca felújítása, fejlesztése céljából az önkormányzati 
fenntartású gyűjtő utak fejlesztésére kiírt pályázat valamint  a Fiáth pusztai 
mezőgazdasági út fejlesztése céljából a mezőgazdasági utak fejlesztésére kiírt 

pályázat elkészítése céljából megbízási szerződéskötéséről 
 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslat       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester: 
 
A Rákóczi-Hunyadi utca felújítására benyújtott pályázat kapcsán már említette  , hogy 
a pályázat előkészítéséhez  több céget megkeresett. 
A cégek közül egy vállalta a feladatot 100.000.- Ft + ÁFA díjazásért. 
A képviselő-testület tagjai szerződéstervezetet írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz 
csatolva.  
Javasolja, hogy  kössük meg a szerződést az Infobyte Bt – vel.  ( 8000 Székesfehérvár, 
Vörösmarty tér 10.)  
 
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel 
kérdéseiket.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Felhívja a képviselő-testület figyelmét a szerződés-tervezet 9. és a 10 pontjára. Az 
említett pontokban a megbízott  kiköti , hogy a pályázat az Ő szellemi terméke és csak 
a szerződés hatálya alatt az abban meghatározott pályázati kiírásban használható fel. 
Bármilyen  más formában történő felhasználása ( módosítás, kiegészítése , átdolgozása 
) csak és kizárólag a megbízott előzetes hozzájárulásával történhet, melyet külön 
megállapodásba kell majd rendezni.  Ennek a külön megállapodásnak a feltételei 
jelenleg nem ismertek, így -abban a nem várt esetben-, ha nem nyer a pályázatunk, 
újabb pályázat benyújtásához ismét vele kell egyezkednünk. 
Véleménye szerint ez indokolatlanul szigorú kikötés, ami nem feltétlen jó az 
önkormányzatnak.  
 

A napirendhez egyéb  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József  polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy   a Rákóczi-Hunyadi utca felújítása, fejlesztése 
céljából az önkormányzati fenntartású gyűjtő utak fejlesztésére kiírt pályázat  
elkészítése céljából megbízási szerződéskötéséről  szóló előterjesztést és határozati 

javaslatot fogadja el.  
Kéri, hogy aki a határozati  javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy      igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  7/2012. (  I.26. ) számú 
határozata 

 
Rákóczi-Hunyadi utca felújítása, fejlesztése céljából az önkormányzati 

fenntartású gyűjtő utak fejlesztésére kiírt pályázat  elkészítése céljából megbízási 
szerződéskötéséről. 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a Rákóczi-Hunyadi utca felújítása, fejlesztése céljából az 
önkormányzati fenntartású gyűjtő utak fejlesztésére kiírt pályázat  elkészítése 
céljából megbízási szerződéskötéséről című előterjesztést  és az erről szóló megbízási 
szerződés tervezetét és  az ügyben  az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   a Rákóczi-Hunyadi utca 
felújítása, fejlesztése céljából az önkormányzati fenntartású gyűjtő utak 
fejlesztésére kiírt pályázat elkészítése feladat elvégzése érdekében  
 
INFOBYTE BT-vel ( 8000 Székesfehérvár,  Vörösmarty tér 10. képviseli: Csatári Éva) 
szerződés kötését határozza el. 
A pályázatírói tevékenységről szóló  megbízási szerződés tervezetet változtatás nélkül 
elfogadja. ( A megbízási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva) 
 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a INFOBYTE BT-vel ( 8000 
Székesfehérvár,  Vörösmarty tér 10. képviseli: Csatári Éva)  megbízási szerződést  
aláírja. 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 
 

 
6. napirend  

 
 

Bejelentések.  
 
 

Fischer József polgármester:  
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a FEJÉRVIZ ZRT-től kapott 
tájékoztatás alapján 2012-évebn az ivóvíz díjai  bruttó 4,2 %-kal  nőnek. 
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Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 2011-évi  CCIX. Törvény a vízi közmű 
szolgáltatásról 76. §-a 2011. december 31-én 23-órakor hatályba lépett és e szerint  az 
ivóvíz szolgáltatás díjai a 2011. évi szinthez képest maximum 4,2 %-kal növekedhet. 
A képviselő-testület által megalkotott 2012-évi ívó víz  díjakra vonatkozó rendeletet  - 
bár az megalkotásakor nem volt   törvénysértő – a közeljövőben hatályon kívül kell 
helyezni. 
Az ivóvíz díjának megállapítása hatósági ármegállapítás körébe kerül  és a díjakat az 
ezzel megbízott miniszter rendeletben fogja szabályozni.  
A hulladékkezelésről szóló  2000. évi XLIX. Törvény 57. §-a  alapján  a 
szemétszállítási díjak a 2011. évi mértéket nem haladhatják meg, így a települési 
szilárd hulladék elszállításának díjáról szóló rendeletünket is felül kell vizsgálni.  
 
 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 

 

Fischer József polgármester:  
 
Elmondja, hogy Dr. Tóth Sándor háziorvos 2012. január l-én munkába állt.  Őt az 
OALI alkalmazza. A közalkalmazotti nettó bére nagyon alacsony.  
Dr. Tóth Sándor kérte, hogy amennyiben van rá lehetőség  az önkormányzat több 
juttatást adjon részére. Elmondja, hogy nagyon örül annak, hogy hosszú évek után 
végre van  háziorvosa a falunak. Szeretné, az orvos letelepedne, hosszú évekig Hantos 
községben maradna. Ez a lakosságnak nagyon fontos lenne. Véleménye szerint ezért 
az önkormányzatnak a háziorvos részére anyagi támogatást kellene nyújtani. 
A lakosságtól érkezett visszajelzések az orvosra vonatkozóan pozitívak. Alaposan 
megvizsgálja a betegeket, szükség esetén szakvizsgálatra küldi őket. Igaz, hogy  a  
rendelés elhúzódik, de ez úgy gondolja, hogy érthető, hiszen az orvosnak meg kell 
ismernie  a lakosságot és a betegeket is. 
 
 
Több lehetőségen gondolkozott már.  
 
    Kéri a képviselő-testület  tagjait, mondják el véleményüket a felvetéssel 
kapcsolatban.  
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Véleménye szerint az orvost itt kellene tartani, meg kell nézni annak a lehetőségét, 
hogy  hogyan kaphatna plusz juttatást. ( lakbér csökkentése, rezsiköltség átvállalása, 
vagy magasabb bér stb.  )  
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Véleménye szerint minden jövedelemből ki kell fizetni azt, amit a jogszabály vagy 
bírósági határozat előír. El tudná képzelni azt, hogy a szolgálati lakást fával fűtse az 
orvos. A  fűtéshez az önkormányzat biztosítson fát. Az orvos lakás rezsiköltsége ezzel 
lényegesen alacsonyabb lenne. 
 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző:  
 
A háziorvos munkáltatója az OALI. Az Önkormányzat az OALI-val van szerződéses 
kapcsolatba, és nem a háziorvossal.  Az önkormányzat rendeletben szabályozta a 
tulajdonában lévő lakások lakbérét, ami minden bérlőre egyformán vonatkozik. Így a 
háziorvosnak is fizetnie kell a szolgálati lakásért – lakbért, - fizetnie kell az étkezését, 
s ki kell fizetnie a szolgálati lakás rezsiköltségét is ugyan úgy, mint a többi bérlőnek. 
A szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak.  
Véleménye szerint ha az önkormányzat szeretne  több pénzt biztosítani a háziorvosnak 
azt az OALI-n keresztül, velük egyeztetve tudja megtenni. 
 
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy hajlandó több  anyagi juttatást biztosítani a 
háziorvosnak, akkor fel kell venni az OALI-val a kapcsolatot, új szerződést kell 
készíteni és azt a képviselő-testületnek meg kell tárgyalni és el kell fogadni.  
 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester:  
 
A háziorvos felnőtt ember.  Neki tisztában kell lennie azzal, hogy milyen 
kötelezettségei vannak, mit kell fizetnie. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Véleménye szerint megérné az önkormányzatnak , ha a háziorvos bérét éves szinten 
kb.  bruttó  egy millió forinttal megemelné.  
Meg kellene próbálni a háziorvost a községünkben tartani.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Mindenképpen szeretné, ha a háziorvos Hantos községben maradna, ezért a  következő 
ülésen javasolni fogja azt, hogy a háziorvos magasabb juttatásban részesüljön.  
Felveszi a kapcsolatot az OALI-val ez ügyben.  
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Egyéb bejelentés  nem hangzott el.  
 
 
 
 
 

Fischer József polgármester:  
 

 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést     19-  - órakor   bezárta.  

 

                                    K.m.f. 

 
 
  Fischer József                                                                           Gálné Papp Erika   
   polgármester                                                                                 körjegyző           
 
 

 
/ : Suhaj Józsefné  :/ 

jkv. hitelesítő 


