JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 22én ( szerdán ) 17.00 -órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin ,
Hangyál Csaba ,
Suhaj Józsefné,
Zab Zsuzsanna
Települési képviselők,
települési képviselők.
Továbbá:

Koncz Tímea külsős alpolgármester,
Gálné Papp Erika körjegyző,
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző,
Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető

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

települési képviselőből öt

fő

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Fischerné Koncz Katalin települési képviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s öt igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Fischerné Koncz Katalin
települési képviselőt megválasztotta.

Fischer József polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
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Napirend:
1./ Mezőfalva-Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás 2012.évi
költségvetésének elfogadása.
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének
meghatározása.
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása.
Előadó: Fischer József polgármester

4./ Bejelentések.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Mezőfalva-Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás 2012.évi
költségvetésének elfogadása.
A képviselő-testület tagjai a hantosi tagóvoda és tagiskola 2012. évi költségvetésének
tervezetét áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
A napirend tárgyalása megkezdésekor Fischer József polgármester
minden
képviselő-testületi tag részére átadott egy két oldalas tájékoztatót a napirendre
vonatkozóan, melyet Bencze Éva Mezőfalva Nagyközség pénzügyi ügyintézője
küldött át részére.
Fischer József polgármester:
A Képviselő-testületi tagok a hantosi tagóvoda és tagiskola költségvetésének
tervezetét megkapták. Ehhez az anyaghoz szeretne kiosztani a képviselő-testületi
tagok részére 1-1 lapot, amit Bencze Évától a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal
pénzügyesétől kapott. Az egyik lapon annak a magyarázata szerepel, hogy miért nőtt
meg a költségvetési koncepcióhoz képest az átadandó pénz nagysága, a másik pedig a
két fórumon történt beszélgetés eredményeként az iskola átszervezéséhez kötődő
adatok vannak.
A 2012. január 26-án a Képviselő-testületi ülés előtt a Mezőfalvai Petőfi Sándor
Általános Iskola, Szakiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Igazgatónője Jaksics Erzsébet
és a Mezőfalva
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Nagyközség Polgármestere Márok Csaba szóban tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait a Hantosi 6 évfolyamos Tagiskolája 4 évfolyamos Tagiskolává történő
átszervezésének lehetőségéről, annak előnyeiről, s költségmegtakarításairól.
2012. február hónapban volt egy közös szülői értekezlet a hantosi tagiskolában, ahol
az Intézmény Igazgatónője és a Szakszolgálat Vezetője tájékoztatta a megjelenteket
az említett átszervezés lehetőségéről, a 2013. január l-én és szeptember l-én életbe
lépő jogszabályokról.
A közös, összevont szülői értekezleten a jelenlévő szülők szinte 100 %-osan abban
erősítették meg, hogy az Intézmény Igazgatónőjének javaslatát hajtsuk végre, a
Mezőfalva- Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
keretein belül működtetett Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hantosi 6
évfolyamos Tagiskolát 4 évfolyamos Tagiskolává szervezzük át 2012. szeptember hó
1- napjától.
A kiküldött költségvetés tervezet már úgy készült, hogy az 5. és 6. osztály 2012.
szeptember 1—től a Mezőfalvai Iskolában kezd. Meg kell tárgyalnunk azt, hogy
ezzel mit nyerünk és mit veszítünk.
Igazából az intézmény átszervezéséről is döntenünk kell, mert a költségvetést már úgy
készítették el, hogy az már nem számol 2012. szeptember 1.-től a hantosi tagiskolában
az 5.-6. osztályosok oktatásával.
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Ebből a költségvetési tervezetből nem derül ki az, hogy az 5-6 osztály már
Mezőfalvára fog járni szeptembertől. Nem is derülhet, hiszen ebben az ügyben még
döntés nem született. Véleménye szerint a mai ülésen sem lehet ez ügyben döntést
hozni, hiszen nem szerepel a napirendi pontok között az iskola átszervezésének
kérdése.
Milyen alapon tervezhettek költségvetést döntés nélkül? Itt senki nem döntött el még
semmit.
Ha az átszervezésről akarna dönteni a testület, annak a napirendi pontok között
szerepelni kellett volna. Biztos benne, hogy a faluból többen eljöttek volna a mai
testületi ülésre, ha tudták volna, hogy ilyen fontos ügyet akar tárgyalni a képviselőtestület.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A képviselő-testületi ülés összehívásakor, az anyag kiküldésekor betegsége miatt
szabadságon volt. A kiküldött anyag nem a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós
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Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetése, hanem csak a hantosi
tagiskola illetve tagóvoda költségvetése.
Mezőfalváról a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Intézményfenntartó Társulás
költségvetését nem, csak a hantosi tagiskola költségvetését kaptuk meg.
A Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Társulás társulási megállapodása
szerint Önkormányzatunknak, a társulásba résztvevő többi önkormányzattal közösena Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetését kell megtárgyalnia és
jóváhagynia, ahogy azt az elmúlt évek során tettük is. Így a kiküldött és előbb
jóváhagyott napirendi pontban döntést hozni a képviselő-testület nem tud, hiszen nem
áll rendelkezésére megfelelő anyag.
A polgármester úr által a képviselő-testületi tagoknak kiosztott magyarázó papírokról
illetve arról, hogy a hantosi tagiskola költségvetését nem a jelenlegi helyzetre, a
hantosi tagiskola esetében 6 évfolyamos iskola fenntartásával számolva, hanem
képviselő-testületi döntés, akaratnyilvánítás nélkül 2012. szeptember 1-től 4.
évfolyamos hantosi tagiskola fenntartásával készítették el a képviselő-testület tagjaival
együtt most hall először.
Tehát, ahogy említette a kiküldött anyagból nem derült ki számára sem, hogy abban
2012. szeptember l-től már nem terveztek Hantoson 5.-6. évfolyamos oktatással. Erről
senki sem tájékoztatta sem a képviselőket, sem a falu lakosságát. Azt tartja
valószínűnek, hogy a mezőfalvai pénzügyi vezető valakitől kaphatott utasítást arra,
hogy nem a jelenlegi állapotra, hanem egy esetleges képviselő-testületi döntésre
alapozva állítsa össze a hantosi tagiskola költségvetését.
A polgármester úr által említett 2012.01.26-án az igazgatónő által adott tájékoztató a
képviselő-testületi ülés előtt történt. A polgármester úr a 2012. január 26. képviselőtestületi ülés napirendjei közé nem vettette fel a témát, nem volt a kiküldött napirendi
pontok között. Mivel nem volt a tájékoztató a képviselő-testületi ülés anyaga, arról
nem készült jegyzőkönyv sem, nem született dönts sem.
A képviselő-testület tagjai részére kiküldött hantosi tagiskola költségvetésének
tervezetéből valóban nem derül ki, hogy ez a költségvetés – helytelenül- egy még nem
született, intézmény átszervezésről szóló képviselő-testületi döntésre alapozva készült
el.
Ahogy a 2012. január 26-án tartott tájékoztatón is elmondta a költségvetés elfogadása
nem kell feltétlen együtt járjon egy intézmény átszervezéséről szóló döntéssel. Annál
is inkább, mert egy oktatási intézmény átszervezéséről szóló döntésnek megvan a
maga, jogszabályban előírt menete, egyeztetésekkel, időpontokkal, melyet ilyen rövid
idő alatt nem lehet lebonyolítani.
A költségvetés elfogadásának nem előfeltétele az intézmény átszervezési döntés
meghozatala. Amennyiben a képviselő-testület a jogszabályban előírt egyeztetéseket
lefolytatva meghozza a végső döntést az intézmény átszervezéséről akkor kell a
költségvetést az átszervezésnek megfelelően módosítani. A költségvetés – az
intézményfenntartó társulás költségvetésének -módosítására év közben eddig is volt
mód és lehetőség, sőt kötelezettség, ami a jövőben is megmarad.
Felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a jelenleg hatályban lévő
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény szerint az intézmény átszervezéséről
szóló döntést május utolsó munkanapjáig van lehetősége meghozni a képviselőtestületnek.
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Az ehhez a napirendi ponthoz kiküldött előterjesztésből nem derül ki, hogy intézmény
átszervezési döntést kíván hozni a képviselő-testület. Erre nem utal semmi a kiküldött
meghívó napirendi pontjaiban sem, és a polgármester úr sem vetette fel az ülés
kezdetén sem a napirendi pontok közé.
Az intézmény átszervezéséről szóló döntés meghozatalával kapcsolatban semmilyen
anyagot nem kaptak a képviselők, nem derül ki az átszervezéssel kapcsolatos
döntéshozatali szándék sem a kiküldött anyagokból, sem a meghívóból. Erről Ő is
most értesült a képviselő-testületi tagokkal egyidőben.
Fischer József polgármester:
Valóban igaz az, hogy nem szerepel az előterjesztésben az intézmény átszervezése.
Azok a képviselő-testületi tagok , akik ott voltak a közös szülői értekezleten, kaptak
egy véleményt a szülők részéről, melyből az derült ki, hogy a szülők egyetértenek az
intézmény átszervezésével. Megismerve a szülők többségének véleményét és a
jelenlévő képviselő-testületi tagok – három fő – véleményét, jelezte az igazgatónő
felé, hogy a költségvetést úgy készítsék el, hogy abban már az 5-6 osztály 2012.
09.01-től Mezőfalván szerepeljen.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Úgy látszik, hogy a szülői értekezleten a szülők és a jelenlévő három képviselő
eldöntötte az intézmény átszervezését,meghoztak egy nagy jelentőségő döntést.
A szülői értekezletre a képviselő-testületi tagok nem kaptak meghívót. Ő nem tudta
azt, hogy közös szülői értekezlet lesz az iskolában. Ha kapott volna meghívót,
biztosan el ment volna.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Ő sem kapott meghívót a szülői értekezletre. Iskolás gyermeke nincs, így miért ment
volna el? Miért nem kaptak meghívót a képviselők, ha tudták azt, hogy ilyen komoly,
az egész falut érintő témát tárgyalnak meg.
Fischer József polgármester:
Nem volt döntés a szülői értekezleten. Azt kellett
készüljön el a költségvetés.

megbeszélni, hogy hogyan

Gálné Papp Erika körjegyző:
Ahogy azt már korábban elmondta a költségvetés összeállításának nem előfeltétele az
intézmény átszervezéséről szóló döntés meghozatala. Ahogy azt már korábban is
említette a költségvetést nem jövőbeni, esetleges döntésekre alapozva, hanem a
jelenlegi jogi helyzetre, a meghozott képviselő-testületi döntésekre alapozva állítjuk
össze.
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Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző:
Úgy látja, hogy a kiküldött költségvetés egész évre tartalmazza az 5-6 osztály
működését Hantoson.
Egy költségvetés nem készülhet úgy, hogy 9-hónapra tervezünk valamit, utána nem.
A korábbi években mindig részletes költségvetést kaptunk Mezőfalváról a
bevételekről és a kiadásokról is. Ebből a költségvetésből nem derül ki semmi.
Fischer József polgármester:
Samuné, mint pénzügyi ügyintéző felvette-e a kapcsolatot a mezőfalvai pénzügyi
ügyintézővel ? Felvetette- e az esetleges problémákat?
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző:
Nem vette fel a kapcsolatot a mezőfalvai pénzügyi ügyintézővel, hiszen vele a
polgármester úr tárgyalt. Őt senki nem kérdezte meg az iskola költségvetésével és
pénzügyeivel kapcsolatban, semmiféle adatot nem kapott Mezőfalvától. A tavalyi évi
költségvetés tárgyalásakor azt kérték Mezőfalváról, hogy a költségvetés
egyeztetésekor tartsuk be a szolgálati utat. Nem volt felhatalmazása, utasítása
tárgyalások folytatására.
A Képviselő-testületi tagokkal egy időben a napirend tárgyalásakor kapta meg a
mezőfalvai pénzügyes által készített két oldalas tájékoztatót. Azt már nem volt ideje
átnézni.
Senki nem szólt neki arról sem, hogy az 5-6 osztályt szeptember l-től Mezőfalvára
szeretnék átszervezni. Hogyan tervezhetett volna bármit is, ha nem tudott a tervekről.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A költségvetést nem jövőbeni, esetleges döntésekre alapozva, hanem a jelenlegi jogi
helyzetre, a meghozott képviselő-testületi döntésekre alapozva állítjuk össze.
Amennyiben a meghozott képviselői döntés költségvetés módosítását is indokolja,
akkor az elfogadott költségvetést ennek a döntésnek megfelelően módosítani kell.
Már korábban is felhívta a polgármester úr figyelmét arra, hogy a közoktatási
intézményfenntartó társulás költségvetésének elfogadása meg kell előzze az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadását. Arról is volt már többször szó,
hogy Hantos Község Önkormányzata, mint az intézményfenntartó társulás egy tagja
nem a hantosi tagóvoda illetve tagiskola költségvetését, hanem a közoktatási
intézményfenntartó társulás által fenntartott iskola- tagiskolákkal együttesköltségvetését illetve az óvoda- tagóvodákkal együttes –költségvetését tárgyalja és
fogadja el.
Tavalyi évben felhívták a figyelmünket a szolgálati út betartására. Az akkor kérteknek
megfelelően felhívta a polgármester úr figyelmét arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a
mezőfalvai polgármesterrel illetve pénzüggyel annak érdekében, hogy minél előbb
megkapjuk az intézményfenntartó társulás és nemcsak a hantosi tagintézmények
költségvetési tervezetét. A polgármester úrtól azt a tájékoztatást kapta, hogy
Mezőfalva át fogja küldeni az intézményfenntartó társulás költségvetését.
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Ehhez képest a képviselő-testületi tagok számára kiküldött, hantosi tagintézmények
költségvetési adatait tartalmazó táblázaton kívül semmiféle adatot nem küldött
Mezőfalva. Az ülés előtt szétosztott tájékoztató nem a polgármesteri hivatal e-mail
címére , hanem a polgármester úr saját e-mail címére érkezett meg, melyet nem
ismertetett sem a pénzügyi ügyintézővel , sem a körjegyzővel, csupán a napirend
tárgyalásának megkezdését követően osztott ki a képviselő-testületi tagok részére.
A tájékoztató áttanulmányozására így a körjegyzőségi dolgozóknak nem volt ideje.
Arra sem kapott utasítást sem a körjegyző, sem a pénzügyi ügyintéző, hogy a tavalyi
évben kért szolgálati úttól eltérően ők folytassanak, folytathatnak tárgyalásokat
Mezőfalvával,
annak érdekében, hogy a képviselők megkapják az egész
intézményfenntartó társulás költségvetését.
Az ülés összehívásakor- betegszabadsága alatt- azt a tájékoztatást kapta a polgármester
úrtól, hogy Mezőfalváról minden anyagot megkaptunk az intézményfenntartó társulás
költségvetésének tárgyalásához.
Fischer József polgármester:
2012.02. 20-án este kapta meg a tájékoztatót Mezőfalváról.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző:
Meglepődött azon, hogy a költségvetési tervezet kiadása a 2012. évi költségvetési
koncepcióhoz és az előző évi költségvetéshez képest 3,8 millió forinttal több. Ezt a
polgármester úrnak el is mondta. A polgármester úr nem szólt arról, hogy vegye fel a
kapcsolatot a mezőfalvai pénzügyi ügyintézővel, hiszen mindig a polgármester úr
tárgyalt vele.
Fischer József polgármester:
Bencze Éva pénzügyi ügyintézőtől kérte, hogy részletesen fejtse ki azt, hogy mi
emelte meg a költségeket.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Egy költségvetés mellé nem véletlenül készítünk írásos előterjesztést is, hiszen az,
hogy a táblázatokba foglalt számok pontosan mit takarnak, kizárólag ebből derülhet ki.
Annak a ténynek, hogy a hantosi tagiskola személyi juttatásait úgy terveztették meg,
hogy szeptembertől már nincs tervezve az 5.-6 osztályos tanulók oktatását végző
pedagógusok bére honnan derülhetne ki, ha nincs mellé téve előterjesztés, ha erről
előzetesen a képviselő-testület döntés nem született?
A képviselő-testületnek a törvény előírása szerint az Intézményfenntartó Társulás
költségvetését kell megtárgyalnia, elfogadnia nem kizárólag a hantosi tagiskoláét és a
hantosi tagóvodáét.
Többször kérdeztük, hogy mikor küldi Mezőfalva az Intézményi Társulás
költségvetését, azt a választ kaptuk a polgármester úrtól, hogy küldik, ha elkészülnek
vele. Ehhez képest nem érkezett meg a mai napig sem az anyag.
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Fischer József polgármester:
Mi döntjük el azt, hogy milyen irányt vegyünk, mennyivel járulunk hozzá a
költségvetéshez.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A település lakóinak, legfőképpen a döntést hozó képviselőtestületi tagoknak,
értesülniük kellett volna arról, hogy a polgármester úr a Mezőfalva-Hantos Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás 2012.évi költségvetésének
elfogadása napirendi ponton belül oktatási intézmény átszervezéséről kíván döntést
hozatni. A napirendi pontban szereplő megnevezésből ez nem derül ki és ahogy
többször mondta nem is előfeltétele a költségvetés elfogadásának az átszervezésről
való döntés meghozatala.
Ha az intézményfenntartó társulás költségvetésének összeállítását egy még meg nem
született képviselő-testületi döntésre alapozva állítatta össze a polgármester úr és az
intézmény átszervezésének elindításához szükséges döntést is ezen napirendi pont
keretében kívánja meghozatni még inkább szükséges lett volna írásos előterjesztést
küldeni a képviselőknek, hogy azt át tudják tanulmányozni, felelős, átgondolt döntést
hozhassanak.
A képviselők részére ehhez a napirendi ponthoz kiküldött anyagból a polgármester úr
ezen szándéka, erre irányuló javaslata nem derül ki.
A képviselő-testület tagjai most csak a rendelkezésükre álló adatok alapján a hantosi
tagiskola illetve tagóvoda 2012. évi költségvetéséről hozhatnak döntést, hiszen ehhez
kaptak információt, anyagot. De a napirendi pontban szereplő Mezőfalva-Hantos Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulások 2012.évi költségvetésének
elfogadásáról nem tudnak döntést hozni, hiszen ehhez nem kaptak sem ők, sem a
Körjegyzőség anyagot az intézményfenntartó társulás gesztorától, Mezőfalvától. A
napirendi pontban nem is szereplő intézmény átszervezéséről szintén nem tudnak
döntést hozni, hiszen annak szándékáról a képviselő-testület egy része a körjegyzővel,
köztisztviselőkkel együtt csak most értesültek, anyagot nem kaptak hozzá.
Véleménye szerint a számokat nézve és összehasonlítva az előző évi költségvetésben
tervezett és ¾ éves zárás számaival, a hantosi tagóvoda és tagiskola 2012. évi
költségvetésének tervezete a jelenlegi helyzetre készült, vagyis 6 évfolyamos
tagiskolai költségvetés.
Fischer József polgármester:
Elnézést kér Samunétól, azt gondolta, hogy a
költségvetés részleteit.

két pénzügyes

megbeszélte a

Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző:
Senki nem tájékoztatta arról, hogy az 5-6 osztály szeptembertől Mezőfalvára kerül, így
nem is tárgyalhatott róla a mezőfalvai kolléganővel.
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Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Elmondja, hogy a falu lakossága közül többen nem értenek egyet azzal, hogy az iskola
5-6 osztályát átviszik Mezőfalvára. Aláírásokat gyűjtött ez ügyben.
Többen aláírásukkal kérték, hogy maradjon Hantos községben az 5-6 osztály.
A lakosság választotta meg települési képviselőnek elég sok szavazattal. Úgy
gondolja, hogy neki a lakosság , a falu érdekeit kell képviselnie. Véleménye szerint a
falu nagyobb része azt szeretné, hogy az 5-6 osztály Hantos községben maradjon.
Fischer József polgármester:
Véleménye szerint a valóságot kellett volna elmondani a lakosság számára az iskola
átszervezésével kapcsolatban. Részletesen el kellett volna magyarázni a lakóknak,
hogy miről szól az átszervezés. Meg kellett volna hallgatni a szülői értekezleten
elhangzottakat, véleményeket.
Tudni kell azt, hogy 2013-évben a közoktatási törvényből eredően mi szakad a
nyakunkba, mi az, amit mi „előre menekülésnek” látunk.
Sérelmezi, hogy a lakók azt a tájékoztatást kapták, hogy be akarjuk zárni az iskolát.
Azért írták alá a gyűjtőívet.
A lakosságnak a tényeket kellett volna elmondani úgy, ahogy az a tájékoztatón és a
szülői értekezleten elhangzott. El kellett volna mondani azt is, hogy az alsó négy
osztályt mindenáron meg akarjuk tartani.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Igaz, hogy a nem vett részt az igazgatónő tájékoztatóján, de tudja, hogy mi hangzott el
a tájékoztatón, mert megérdeklődte.
A lakosságnak egyáltalán nem mondta azt, hogy be akarják zárni az iskolát.
Véleménye szerint össze kell hívni egy falugyűlést, el kell mondani a lakosságnak,
hogy mi a terv. Meg kell hallgatni a lakosság véleményét az intézmény
átszervezésével kapcsolatban.
Fischer József polgármester:
Az átszervezés kérdése úgy merült fel, hogy az intézmény igazgatónője és Márok
Csaba polgármester úr jelezte, hogy szeretné a képviselő-testület tagjait tájékoztatni a
közoktatási törvény változásáról. Véleményük szerint jó az, ha egy évvel hamarabb
lépjük meg az 5-6 osztály átszervezését. Ezzel jól jár Mezőfalva és Hantos is.
2013. szeptember l-től a törvény mindenképpen előírja ezt a lépést. A törvény előírja,
hogy hány gyereknek kell lennie ahhoz, hogy a felsős oktatás megmaradhasson.
Tudjuk azt, hogy egy pedagógusunk az idei évben nyugdíjba vonul, egy pedig GYESre megy. A két pedagógust helyettesíteni kell. Egy évről beszélünk.
Erre az egy évre két pedagógust fel kell vennünk. Tudni kell, hogy sajnálatos módon
jövőre a törvény kötelez bennünket arra, hogy az 5-6 osztály Mezőfalvára kerüljön.
Az alsó négy osztály szeretnénk mindenképpen megtartani.
2013-ban a járási hivatalok felállításra kerülnek. Lehet, hogy a járásrendszer
felállításával a jól működő oktatási társulásunkat nem tarthatjuk fenn. Félő, hogy
nem maradhat meg a társulásunk, mert Mezőfalva Dunaújvárosi járáshoz, mi pedig
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Sárbogárdhoz tartozunk. Ezzel nagyon sok minden megváltozik. Vége lesz a kistérségi
társulásoknak is.
Mezőfalvával a társulás jól működött. Úgy gondoljuk, hogy jót teszünk azzal, ha az 56 osztály egy évvel korábban megy Mezőfalvára, így nem kell attól félni, hogy esetleg
Sárbogárdra kell majd járniuk a gyerekeknek az átszervezések miatt.
Az is az átszervezés mellett szól, hogy több pedagógusunknak be tudjuk a
munkahelyét biztosítani.
A szülői értekezleten egy szülő volt maximálisan ez ellen az átszervezés ellen.
Még egy szülő mert feltenni kérdést, de kielégítő választ kapott, így egyetértett azzal,
hogy az 5-6 osztály Mezőfalvára kerüljön 2012. szeptember 1-től.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Véleménye szerint 2013. szeptember l-ig így kellene maradni az iskolának, ahogy
van. Azt sem tudjuk, hogy holnap mi lesz, nem azt , hogy 2013-ban. Addig még
többször is változhatnak a dolgok.
Csak akkor lépjük meg az átszervezést, ha a törvény kötelez bennünket rá. Tudjuk azt,
hogy sokszor hoznak a rossz döntéseket a törvényhozók, esetleg később visszavonják,
hátha most is változtatnak rajta.
Az önkormányzatunk költségvetése jó, anyagilag megengedhetjük magunknak azt,
hogy még egy évig itt hagyjuk az 5-6 osztályt.
Fischer József polgármester:
Valóban jó a költségvetésünk. Az is igaz, hogy nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő.
Nekünk előre kell gondolkozni. Ha az átszervezést meglépjük marad 3 millió forint a
kasszánkban, és a gyerekek nem sérülnek. Ha elkerülnek 5. osztályba Mezőfalvára,
akkor négy évig járnak oda.
Nem a pénz motivál bennünket elsősorban, hanem az, hogy a gyerekek ne sérüljenek,
jobban járjanak. Nem ismeretlen helyre mennek.
Az is jó dolog, hogy pedagógusainknak megmarad a munkahelye.
Az igaz, hogy az előterjesztés elég későn érkezett meg Mezőfalváról. Hétfőn esete
kapta meg, igaz, kedden kiküldhette volna. Mindenkitől elnézést kér ezért.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Véleménye szerint az igazgatónő és a mezőfalvai polgármester által elmondottak
Mezőfalva javát szolgálják.
Az, hogy mi lesz Hantossal, az Őket nem nagyon érdekli. Csak azzal foglalkoztak,
hogy ha nem megy át az 5-6 osztály Mezőfalvára, akkor nem kapják meg a normatív
támogatást.
Amikor ők felújították az iskolájukat, akkor vállalták, hogy növekedni fog a
gyereklétszámuk. Ez nem következett be, nagyon sok gyerek eljár Mezőfalváról
tanulni Nagyvenyimre, Dunaújvárosba. Attól félnek, hogy
nem lesz elég
gyermeklétszámuk, s a korábban kapott támogatást vissza kell fizetniük.
Véleménye szerint hozzák vissza azokat a gyerekeket, akik elmentek más
településekre Mezőfalváról.
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A mai ülésen nem lehet arról dönteni, hogy az 5-6 osztály Mezőfalvára kerüljön.
Fischer József polgármester:
Megérti a félelmet. A társulás éveken keresztül jól működött. Tudjuk azt , hogy évekig
ÖNHIKI-s volt a költségvetésünk. A társulásban három önkormányzat vesz részt ,
amely közül a legkisebb Hantos. A társulásnak köszönhetjük azt, hogy a
költségvetésünk pozitív lett.
Most csupán egy évről van szó, hiszen a gyereklétszám alapján lesz megállapítva,
hogy jövőre indíthatunk-e felső tagozatos osztályt.
Ha nem lesz elég gyermek, akkor mindenképpen át kell szervezni az intézményt.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Véleménye szerint várjuk meg a 2013-as évet. Csak akkor szervezzük át az iskolát, ha
a törvény kötelez rá bennünket.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Ahogy korábban már említette, sajnálja azt, hogy a polgármester úr által tervezett
döntéshozatali szándékról Ő is- a képviselő-testület tagjaival együtt- csak itt, a
képviselő-testületi ülésen értesült.
Igaz ugyan, hogy a polgármester úrral nem egyezik a véleményük a hantosi tagiskola
átszervezésének szükségszerűségével kapcsolatban, de ahogy eddig is, ezt követően is
törvénytisztelő állampolgárként és köztisztviselőként végre fogja hajtani legjobb
tudása szerint a képviselő-testület ezzel kapcsolatos döntését is.
A történtek alapján úgy érzi a polgármester úr nem tartotta fontosnak, hogy közölje
vele, hogy milyen döntést tervez meghozatatni a képviselő-testülettel és ezért Ő is
csak most, itt az ülésen szembesült ezen szándékával éppúgy, mint a képviselőtestületi tagok.
Úgy gondolja a történtekből az is nyilvánvaló, hogy a polgármester úr nem tartotta
fontosnak azt sem, hogy a közoktatás területén hatályba lépett illetve 2012.
szeptember 1-től, 2013. január 1-től, 2013. szeptember 1-től, 2014. szeptember 1-től
illetve 2016. január 1-től hatályba lépő változások jogi aspektusait egyeztessék,
Ezen jogszabályi változásokról úgy tűnik csak az igazgatóasszonnyal és más
személyekkel egyeztetett. Sajnálja, hogy nem bízik benne, nem gondolja, hogy eddigi
munkája erre okot adott volna. Ha a polgármester úr ezen szándékáról akár az ülés
összehívásával kapcsolatos egyeztető telefonbeszélgetésben , akár az ülés előtt
bármikor értesült volna tájékoztatta volna a szükséges tennivalókról. Tájékoztatta
volna, hogy intézmény átszervezésről döntéshozatali szándéka előtt vegye fel az ülés
napirendi pontjai közé, készítsen előterjesztést és határozati javaslatot a Körjegyzőség
munkatársai segítségével. Információ hiányában ezt megtenni nem tudta.
Tudomása szerint sem a nemzeti köznevelési törvény, sem az új önkormányzati
törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, ami a járáshatárokon átnyúló, már működő
intézményfenntartó társulások kötelező felbontását írná elő.
A nemzeti köznevelési törvény melléklete, mely a minimum és maximum
osztálylétszámokat tartalmazza 2013. szeptember 1-én fog hatályba lépni.
Azt, hogy egy adott intézmény teljesíti-e a törvényben előírt minimum
osztálylétszámot az egész intézményt vizsgálva fogják megállapítani.
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Tekintettel arra, hogy nincsenek birtokában adatok az osztály létszámok várható
alakulásáról illetve a jelenlegi létszámokról, nem tudja egyértelműen kijelenteni,
véleménye szerint nem is lehet egyértelműen kimondani azt, hogy 2013. szeptember
1-től tudja-e teljesíteni az intézmény a minimum létszámokat vagy sem. Mindkét eset
előfordulhat, konkrét osztálylétszámok ismerete nélkül ezt nem lehet eldönteni.
Úgy gondolja, hogy az a döntés, hogy egy településen az iskola mennyi évfolyammal
működjön, nemcsak az éppen odajáró gyermekeket, szüleiket és az ott dolgozó
pedagógusokat érinti.
Helyeslendő az a törekvés, hogy próbájuk megtartani a pedagógusaink állását, de
véleménye szerint erre is nagyobb az esély, ha az adott tagiskolába több gyermek jár.
2013. január 1-től a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően
az állam gondoskodik az oktatási alapfeladatok ellátásáról. Ettől kezdve a települési
önkormányzatnak a köznevelési intézmények, iskolák működtetése nem lesz a
feladata- kivéve, ha erre az állammal szerződést köt.
Így – szerződés hiányában-az iskola működésével kapcsolatos döntéseket nem a
képviselő-testület hozza majd.
Az igazgatóasszony nem tudott garanciát vállalni arra, hogy 2012. december 31-ét
követően a Hantoson foglalkoztatott pedagógusok a megmaradó négy osztályban
foglalkoztatva lehetnek.
A polgármester úrnak igaza van abban, hogy három önkormányzat által fenntartott
intézményfenntartó társulásról van szó. A társulás életében is voltak jobb és rosszabb
évek. Az szintén ténykérdés, hogy ezzel a társulással nemcsak Hantos község nyert,
hanem Mezőfalva is, és Daruszentmiklós is, akkor is, ha erről olyan gyakran nem
beszélünk. Daruszentmiklóson tudomása szerint jelenleg 100 fő alatti az iskola
létszáma és nyolc évfolyamos a tagiskola. 2008. évben –amikor Hantos
Önkormányzata és Mezőfalva Önkormányzata hozzájárulásával- Daruszentmiklós
belépett a Társulásba, éppen a Társulás tette lehetővé számára, hogy helyben
maradhatott a 8 évfolyamos iskolája, miközben Hantoson csak 6 évfolyamos tagiskola
működhet. A Társulás bővítése Daruszentmiklóson kívül Mezőfalvának is pozitív
hozadékot eredményezett: nőttek a bevételei. Ezzel nincs is semmi baj, így kell
működnie egy jó társulásnak, kölcsönösen előnyöket kell nyújtson, egyébként nem is
társulnának.
Ahogy említette 2013. január l-től az iskola működtetése állami feladat lesz, a
pedagógusok bérét az intézmény fenntartását jelen ismereteink szerint az állam fogja
viselni. Teljesen logikus és nyilvánvaló, hogy a működtetéssel kapcsolatos döntéseket
is az állam fogja meghozni és nem az önkormányzatok.
Úgy gondolja hosszabb távon gazdasági okokból 28 gyermek esetén a 4 évfolyamos
iskolát az állam nem fog tudni 4 önálló, nem összevont osztályokban működtetni.
A nemzeti köznevelési törvény rendelkezései alapján a 4 évfolyamos iskola
működtetése- 8 gyermek szülőjének kérése esetén- minden településen garantált.
Ugyanakkor a nemzeti köznevelési törvény rendelkezései alapján az alsó 4
évfolyamon akár 1-4 osztályig egy összevont osztályba is megszervezhető az oktatás.
Attól tart, hogy ezt a folyamatot siettetjük a tagiskola átszervezésével , illetve attól is,
hogy összevont osztályok esetén egyre kevesebben szeretnék majd a helyi iskolába
járatatni a gyermeküket. Egy bizonyos gyermeklétszám alá csökkenés esetén pedig
nem lesz értelme fenntartani az iskolát.
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Ahogy korábban is említette egy iskola átszervezése nemcsak a jelenleg oda járó
gyermekek szüleit érintheti.
Az iskola léte vagy nem léte nemcsak oktatási kérdés egy kis településen, több annál.
Hosszabb távon meghatározhatja, hogy kik, milyen korosztályhoz tartozók akarnak
letelepedni községünkben, befolyásolhatja az ingatlanárakat, az itt élők életminőségét
is.
A szülői értekezleten az őt megkereső szülők tájékoztatása szerint jó részük úgy
értelmezte az ott kapott tájékoztatást, hogy az iskola átszervezése, az 5-6 osztály
Mezőfalvára történő átjáratása már eldöntött tény, nincs választási lehetőség. Többen
fordultak hozzá azzal a kérdéssel, hogy miért kell elvinni az 5.6 osztályt a faluból. Azt
is mondták, hogy ezen a szülőértekezleten csak azt kérdezték meg ki ért egyet az
igazgató asszony által felvázoltakkal, azt már nem, hogy ki az, aki nem támogatja.
Kérdéseikkel a polgármester úrhoz irányította őket, de azt mondták felesleges tőle
megkérdezni, mert ezt már úgyis eldöntötték.
Fischer József polgármester:
A közoktatási törvény áttanulmányozása után azt látja, hogy nem tudjuk azt a
gyereklétszámot produkálni, ami az 5-6 osztály megmaradásához szükséges.
Úgy látja, hogy 2013. szeptember l-től az 5-6 osztálynak mennie kell. Meg kell nézni
azt, hogy mit nyerünk és mit veszítünk ezzel. A 7-8 osztály elvitele nem beáldozás
volt, hanem a törvény írta elő, hogy mennyi gyereknek kell lennie egy adott
osztályban.
Nem kell a hangulatot kelteni Mezőfalva ellen
Gálné Papp Erika körjegyző:
Az általa elmondottak nem hangulatkeltés Mezőfalva ellen. Ezt visszautasítja, csupán
tényeket közölt. Tény az, hogy ez a társulás nem kizárólag Hantos érdekeit szolgálja,
de nem is kell, hogy ez így legyen, különben nincs értelme fenntartani a társulást. Nem
gondolja, hogy az hangulatkeltés, ha rávilágít arra, hogy a társulás létrejötte nemcsak
Hantosnak hozott pozitív eredményt.
Tény az is, hogy a társulás létrejöttének oka az volt, hogy az akkor hatályos
jogszabályban 7.és 8. osztályban előírt 15 fős osztálylétszámokat 2007-ben önállóan
nem tudta Hantos produkálni. Ezért kezdeményezte Hantos Községi Önkormányzat
először Sárbogárddal, majd Mezőfalvával az intézményfenntartó társulás létrehozását.
Úgy gondolja ez a társulás minden résztvevőnek hozott pozitívumokat, plusz
bevételeket és ezzel nincs is semmi gond.
De ebben az esetben is megvárta Hantos Önkormányzata azt a legkésőbbi időpontot,
amikor már a jogszerű működés érdekében nem várhatott tovább, meg kellett lépje a 8
évfolyamos iskola 6 évfolyamossá alakítását.
Az osztálylétszámok várható alakulásával kapcsolatban csak ismételni tudja önmagát:
a többcélú kistérségi normatíva igénylés esetén is az egész intézményt összesen
áttekintve vizsgálják az osztálylétszám feltétel teljesülését és nem tagiskolánként
lebontva. Úgy gondolja, hogy a nemzeti köznevelési törvény mellékletében, mely a
minimum és maximum osztálylétszámokat tartalmazza és ami 2013. szeptember 1-én
fog hatályba lépni ugyanígy fogják az osztálylétszámok teljesülését vizsgálni.
Azt, hogy egy adott intézmény teljesíti-e a törvényben előírt minimum
osztálylétszámot az egész intézményt vizsgálva fogják megállapítani.
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Ahogy már korábban is említette tekintettel arra, hogy nincsenek birtokában adatok az
osztály létszámok várható alakulásáról, illetve a jelenlegi létszámokról, nem tudja
egyértelműen kijelenteni, véleménye szerint nem is lehet egyértelműen kimondani azt,
hogy 2013. szeptember 1-től tudja-e teljesíteni az intézmény a minimum létszámokat
vagy sem. Mindkét eset előfordulhat, konkrét osztálylétszámok ismerete nélkül ezt
nem lehet eldönteni.
Fischer József polgármester:
A két pedagógusunk elmegy az idei évben ( nyugdíjba, GYES-re ) helyettük újat kell
felvennünk. A gyerekeknek ismeretlen pedagógusokkal kell találkozni.
Koncz Tímea külsős alpolgármester:
Három pedagógust kell felvenni, mert a magyar – matematika szakos pedagógusra
is szükség van.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Véleménye szerint lenne megoldás arra is, hogy ne kelljen idegen pedagógust
foglalkoztatni. Például a nyugdíjba vonuló pedagógussal közös megegyezéssel is meg
lehetne szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt, és később, akár 1 nap kihagyást
követően akár óraadóként, akár közalkalmazottként dolgozhatna, taníthatna.
A nyugdíjba vonuló pedagógus ezt a megoldást szerette volna – tudomása szerint -.
Természetesen az intézményvezetőnek van joga ebben a kérdésben dönteni.
Fischer József polgármester:
Úgy tudja, hogy az érintett pedagógus szeretne nyugdíjba menni.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Ha nem szavazunk ezekről a dolgokról, akkor teljesen felesleges róla beszélni.
Fischer József polgármester:
Nem felesleges, mert megismerjük a képviselő-testület véleményét az 5-6 osztály
átszervezéséről.
Mivel a napirendi pontban nem szerepelt ez a téma , nem tudja lehet-e erről dönteni
ma.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Tekintettel arra, hogy a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi 6 évfolyamos Tagiskolája 4 évfolyamos tagiskolává
történő átszervezéséről szóló döntés meghozatala sem a képviselő-testületi ülés
összehívásakor a kiküldött meghívóban nem szerepelt, a napirend elfogadása előtt nem
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hangzott el javaslatként plusz napirendi pontként történő felvétele, ehhez anyagot a
képviselő-testület tagjai nem kaptak, döntést hozni ma testület nem tud.
Hangsúlyozza kizárólag a Mezőfalva -Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményi Társulás 2012.évi költségvetésének elfogadása napirendi pont tárgyaláskor
értesültek a képviselők is a polgármester úr oktatási intézmény átszervezésével
kapcsolatos döntéshozatali szándékáról.
A napirendi pontban szereplő megnevezésből ez nem derül ki és ahogy többször
mondta nem is előfeltétele a költségvetés elfogadásának az átszervezésről való döntés
meghozatala.
Ha az intézményfenntartó társulás költségvetésének összeállítását egy még meg nem
született képviselő-testületi döntésre alapozva állítatta össze a polgármester úr és az
intézmény átszervezésének elindításához szükséges döntést is ezen napirendi pont
keretében kívánta meghozatni, jobban előkészített anyagra lett volna szükség, az erről
szóló írásos előterjesztést ki kellett volna küldeni a képviselőknek, hogy azt át tudják
tanulmányozni azért, hogy felelős, átgondolt döntést hozhassanak.
A képviselők részére ehhez a napirendi ponthoz kiküldött anyagból a polgármester úr
oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó
szándéka, erre irányuló javaslata nem derül ki.
A képviselő-testület tagjai most csak a rendelkezésükre álló adatok alapján a hantosi
tagiskola illetve tagóvoda 2012. évi költségvetéséről hozhatnak döntést, hiszen ehhez
kaptak információt, anyagot. De a napirendi pontban szereplő Mezőfalva-Hantos Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulások 2012.évi költségvetésének
elfogadásáról nem tudnak döntést hozni, hiszen ehhez nem kaptak sem ők, sem a
Körjegyzőség anyagot az intézményfenntartó társulás gesztorától, Mezőfalvától. A
napirendi pontban nem is szereplő intézmény átszervezéséről szintén nem tudnak
döntést hozni, hiszen annak szándékáról a képviselő-testület egy része a körjegyzővel,
köztisztviselőkkel együtt csak most értesültek, anyagot nem kaptak hozzá.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy valamennyi képviselő mondja el véleményt a közoktatási intézmény
átszervezésével kapcsolatban.
A költségvetés az magáért beszél. Hiba volt, hogy csak ma kapta meg a képviselőtestület a tájékoztató egy részét.
Nem hiszi, hogy Mezőfalva szándékosan félre akarja vezetni a képviselő-testületet, s
azt sem hiszi, hogy ezen múlik Mezőfalva fennmaradása.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Véleménye szerint a gyerekeket kell nézni elsősorban az átszervezés során. A 7-8
osztályt elvitték. Ha most lenne iskolás gyermeke azt szeretné, ha az 5. osztályba
Mezőfalvára járna. Ésszerűbb,ha a gyermek 5. osztályban vált.
Úgy értelmezte a köznevelési törvényt, hogy 2013. szeptembertől nem lesz 5-6 osztály
Hantoson a gyereklétszám miatt. Ha a pedagógusok állása megmarad, azzal csak
nyerünk. A gyerekeket és a pedagógusokat kell nézni.
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Úgy értette, hogy eddig is Mezőfalva jóindulatán múlt, hogy nem voltak összevonások
az osztályokban.

Koncz Tímea külsős alpolgármester:
Nincs négy osztályra való 24-es létszámú gyermek az iskolában. Alsóban l3 a létszám,
2013-tól már a BTM-es gyermek is egy gyermeknek számít.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Az álláspontjáét mindenki ismeri, azt nem ismétli meg. Az viszont furcsa, hogy úgy
állunk hozzá, hogy miért nyerjen Mezőfalva. Nem tudja elfogadni azt, hogy kivárunk,
lavírozunk és majd lesz valami.
Ezt a két dolgot nem érti és nem tud vele egyetérteni.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Egyáltalán nem baj, ha a társulással illetve ezzel az átszervezéssel Mezőfalva nyer.
Egyetért azzal is, hogy egy ilyen döntés meghozatalakor a gyermekek és a
pedagógusok érdekeit is nézni kell és az is igaz, hogyha egy gyermek iskolát vált jó ha
azt úgy teszi, hogy az új iskolába minél tovább tud járni. A hantosi tagiskola
vezetőjének 2011. szeptemberben adott tájékoztatása szerint a hantosi tagiskolában a
meglévő összevonásokon kívül az 5. és 6. osztály illetve az odajáró gyermekek
létszáma miatti órakeret és ennek felosztása miatt nem volt szükség további
összevonásra.
Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy alacsony osztály létszámok esetén
reális esély van az összevonásra, ami viszont az esélyeiket csökkenti a 8 osztályos
gimnáziumba való bekerülésre.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Úgy látja, hogy felesleges az aláírás gyűjtés, mert már a három képviselő eldöntötte,
hogy Mezőfalvára kerül az 5-6-osztály .
A három képviselő kizárja a döntésből a többit, s kizárja a lakosságot is.
Azt mondták a szülők, hogy azt a tájékoztatást kapták, hogy ha itt marad az 5-6
osztály, akkor megszűnik az alsó tagozat is.
Fischer József polgármester:
Vannak olyan szülők, akik azt mondják, hogy ha nem visszük át Mezőfalvára az 5-6
osztályt, akkor ők átviszik a gyermeküket.
Még nem született döntés. Szabad megnézni azokat az aláírásokat ?
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Majd akkor adja át az aláírásokat, ha napirenden lesz az iskola átszervezése.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Csak annyit szeretne mondani a Zab Zsuzsanna által felvettekre, hogy természetes,
hogy kialakult az ügyben a véleményük, hiszen két tájékoztatót végighallgattak, de
nem döntöttek. Csupán véleményt alkottak.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Tőle is megkérdezték a szülők, hogy biztosan megmarad-e Hantoson az alsó tagozat,
ha elviszik az 5-6 osztályt?
Véleménye szerint minden maradjon úgy, ahogy volt addig, amíg a törvény nem
kötelez bennünket a változtatásra. Nem leszünk akkor sem előbbre, ha egy évvel
korábban megszüntetjük a felső tagozatos oktatást Hantoson.
Ha az iskolánk megszűnik, teljesen elöregszik a falu.
Egyébként sem látja, hogy Hantos anyagilag nyerne az átszervezésen, sőt több a
tervezett kiadás, mint a korábbi évben volt.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben benne van az a rendelkezés, hogyha nyolc
szülő kéri, akkor helyben fenn kell tartani a négy évfolyamos iskolát. A törvényben
ugyanakkor az a rendelkezés is szerepel, hogy az alsó 4 évfolyamot akár egy
összevont osztályban is meg lehet szervezni. A nemzeti köznevelésről szóló
törvényben is szerepel az, hogy tanév közben intézményt átszervezni továbbra sem
lehet. Így vélhetőleg a pedagógusokra is szükség lesz, hiszen az órákat meg kell
tartani.
Tapasztalatai alapján az önkormányzatok többsége erőn felül is azon dolgozik, hogy
megtartsa és lehetőség szerint bővítse is az iskoláját. Jelentős anyagi terhet vállalnak
ennek érdekében sőt van köztük olyan is, amely ha lehetőség lenne rá, még a 7-8
osztály oktatását is a helyben található oktatási intézményben oldaná meg.
A képviselő-testületnek kell természetesen a közoktatási intézmény átszervezéséről a
döntést meghozni. A képviselő-testületnek az intézmény átszervezéséről a végső
döntést jogilag pontosan meghatározott folyamatok, egyeztetések, véleményeztetési
eljárások lefolytatását követően május utolsó munkanapjáig van lehetősége
meghoznia. A véleményeztetési eljárás során- mely az elvi döntés, szándéknyilatkozat
meghozatalát követően van lehetőség- kellő időt, legalább 15 napot kell biztosítani a
véleményeztetési eljárásban résztvevők részére. A lefolytatott véleményeztetési
eljárásokat, a közoktatási szakértői véleménykérést megfelelően dokumentálni kell.
Amennyiben a képviselő-testület többsége úgy dönt, hogy átszervezi az intézményt,
akkor a társulási megállapodást is módosítani kell.
A képviselő-testület döntését pedig természetesen a legjobb tudásunk szerint végre
fogjuk hajtani. Ehhez azonban szükséges lenne időben megkapott információra is.
Fischer József polgármester:
Nem tudja elképzelni azt, hogy hogyan tudná a többi település visszavinni a 7-8
osztályt a helyi tagiskolájába, ha nincs meg a szükséges gyereklétszáma.
Semmi nincs még eldöntve. Nem tudjuk azt, hogy a törvények mikor és hogyan
változnak.
A jelenlegi helyzetben, a jelenlegi törvények alapján azt látja két választási
lehetőségünk van. Az egyik az, hogy 2012. szeptember l-től átvisszük az 5-6 osztályt
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Mezőfalvára, vagy 2013. szeptember l-től a járási hivatalok felállítása után lehet, hogy
Sárbogárdra kell vinnünk.
Véleménye szerint a jobb megoldás az, ha már most, 2012. szeptember l-től
Mezőfalvára visszük át az 5-6 osztályt. Jobban járnak a gyermekek és a pedagógusok
is, hiszen megmarad az állásuk. A gyermeket átszállítása megoldott.
Egyenlőre az alsó tagozat marad, de sajnos osztály összevonások várhatók. Nem tudja
senki garantálni azt sem , hogy az alsó tagozat meddig marad helyben.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben benne van az a rendelkezés, hogyha nyolc
szülő kéri, akkor helyben fenn kell tartani a négy évfolyamos iskolát. A törvényben
ugyanakkor az a rendelkezés is szerepel, hogy az alsó 4 évfolyamot akár egy
összevont osztályban is meg lehet szervezni.
A nemzeti köznevelési törvény rendelkezései értelmében az oktatási intézmények
működtetője 2013. január l-től az állam lesz, az önkormányzatok nem lesznek ettől
kezdve döntési pozícióban.
A nemzeti köznevelési törvényben van arra lehetőség, hogy az önkormányzat az
állammal erre a feladat ellátására szerződést kössön, de ennek a szerződéskötésnek a
részletei, a szerződéskötés feltételei jelenleg még nem ismertek.
Arról is beszélt már, hogy sem az új önkormányzati törvényben, sem az új köznevelési
törvényben nincs olyan rendelkezés, amely járáshatárokon átnyúló, jelenleg is működő
oktatási intézményfenntartó társulások felbontását írná elő.
Ahogy azt ma már többször kifejtette, jelezte a mai ülésen az iskola átszervezésének
kérdéséről dönteni nem lehet. Nem volt a lakosság kiértesítve, nem kaptak
előterjesztést és határozati javaslatot a képviselő-testület tagjai, nem lett az ülés elején
sem felvéve külön napirendi pontként az intézmény átszervezésével kapcsolatos elvi
döntés meghozatala. A képviselő-testületnek az intézmény átszervezéséről a végső
döntést jogilag pontosan meghatározott folyamatok, egyeztetések, véleményeztetési
eljárások lefolytatását követően május utolsó munkanapjáig van lehetősége
meghoznia. A véleményeztetési eljárás során- mely az elvi döntés, szándéknyilatkozat
meghozatalát követően van lehetőség- kellő időt, legalább 15 napot kell biztosítani a
véleményeztetési eljárásban résztvevők részére. A lefolytatott véleményeztetési
eljárásokat, a közoktatási szakértői véleménykérést megfelelően dokumentálni kell.
Amennyiben a képviselő-testület többsége úgy dönt, hogy átszervezi az intézményt,
akkor a társulási megállapodást is módosítani kell.
Az intézmény átszervezéséről szóló végső döntés meghozatalát követően kerülhet sor
az intézményfenntartó társulás költségvetésének módosítására, az átszervezést követő
helyzetnek megfelelően.
Fischer József polgármester:
Az a kérdése, hogy a költségvetést el tudjuk-e fogadni a nélkül, hogy az iskola
átszervezéséről nem döntünk?
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Gálné Papp Erika körjegyző:
A költségvetés elfogadásának nem előfeltétele az intézmény átszervezési döntés
meghozatala. Amennyiben a képviselő-testület a jogszabályban előírt egyeztetéseket
lefolytatva meghozza a végső döntést az intézmény átszervezéséről akkor kell a
költségvetést az átszervezésnek megfelelően módosítani. A költségvetés – az
intézményfenntartó társulás költségvetésének -módosítására év közben eddig is volt
mód és lehetőség, sőt kötelezettség, ami a jövőben is megmarad.
A költségvetést nem jövőbeni, esetleges döntésekre alapozva, hanem a jelenlegi jogi
helyzetre, a meghozott képviselő-testületi döntésekre alapozva állítjuk össze.
Amennyiben a meghozott képviselői döntés költségvetés módosítását is indokolja,
akkor az elfogadott költségvetést ennek a döntésnek megfelelően módosítani kell.
Hantos Község Önkormányzata, mint az intézményfenntartó társulás egy tagja nem a
hantosi tagóvoda illetve tagiskola költségvetését, hanem a közoktatási
intézményfenntartó társulás által fenntartott iskola- tagiskolákkal együttesköltségvetését illetve az óvoda- tagóvodákkal együttes –költségvetését tárgyalja és
fogadja el.
Véleménye szerint nem tud a képviselő-testület dönteni a Mezőfalva-Hantos Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulások 2012.évi költségvetésének
elfogadásáról sem, mert csupán a hantosi tagiskola és óvoda bevételeit és kiadásait
kaptuk meg Mezőfalváról, nem a Társulásét.
Fischer József polgármester:
Tudomása szerint a költségvetési tervezet úgy készült, hogy már az 5-6 osztály
Mezőfalván lesz szeptember l-től.
Össze lehet hívni a lakosságot, elhívja újra az igazgatónőt, de azért választotta meg a
falu a képviselő-testület tagjait, hogy ők döntsenek kisebb-nagyobb dolgokban.
Meggyőződése szerint a jó döntés az lenne, ha az iskola átszervezésre kerülne 2012.
szeptember 1-től.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Véleménye szerint a képviselő-testület tagjainak rendelkezésre álló anyagból nem
derül ki, hogy a hantosi tagiskola bevételeit és kiadásait a jelenlegi helyzetre vagy egy
jövőbeni, esetleges képviselő-testületi döntés megszületésére alapozva állították-e
össze. Egy költségvetés mellé nem véletlenül készítünk írásos előterjesztést is, hiszen
az, hogy a táblázatokba foglalt számok pontosan mit takarnak, kizárólag abból
derülhet ki.
Hantos Község Önkormányzata, mint az intézményfenntartó társulás egy tagja nem a
hantosi tagóvoda illetve tagiskola költségvetését, hanem a közoktatási
intézményfenntartó társulás által fenntartott iskola- tagiskolákkal együttesköltségvetését illetve az óvoda- tagóvodákkal együttes –költségvetését tárgyalja és
fogadja el.
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Véleménye szerint nem tud a képviselő-testület dönteni a Mezőfalva-Hantos Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének
elfogadásáról nem tud, mert csupán a hantosi tagiskola és óvoda bevételeit és
kiadásait kaptuk meg Mezőfalváról, nem a Társulásét.
A Mezőfalva – Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetését megtárgyalni előterjesztés és anyag hiányában döntést hozni a
Képviselő-testület nem tud.
Véleménye szerint a képviselő-testület csak a következő ülésén tud dönteni az
Intézményfenntartó Társulás 2012-évi költségvetése ügyében, ha azt Mezőfalva addig
elkészíti és azt képviselő-testület tagjai részére ki tudjuk küldeni.
Ebben a napirendi pontban a döntést a képviselő-testület tehát előterjesztés és
költségvetési tervezet (anyag) hiányában nem tud hozni, a döntéshozatalt el kell
halasztani.
Az új államháztartási törvény előírásainak megfelelően a közoktatási intézmények
költségvetési tervezetével kapcsolatban is - megfelelően dokumentálva- le kell
folytatni az intézmények vezetőivel, a fenntartókkal, a közoktatási társulásban
résztvevőkkel az egyeztetéseket. A társulási megállapodásban foglaltaknak
megfelelően a Társulás pénzügyi-ellenőrző bizottságának is meg kell tárgyalni a
közoktatási társulás 2012. évi költségvetésének tervezetét és ki kell alakítani ezzel
kapcsolatos javaslatát. Jelenleg ezek lefolytatásáról sincs tudomásunk.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetését pedig úgy tudja megtárgyalni a képviselőtestület, hogy azt az Intézményfenntartó Társulás
költségvetésének tükrében
esetlegesen módosítani szükséges.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző:
Úgy látja, hogy a tavalyi 16 millió forinttal szemben az idén 20 millió forintot
kellene adnunk Mezőfalvának a hantosi tagiskola és tagóvoda fenntartásához.
Véleménye szerint ezt nem indokolja semmi.
Akkor sem indokolt ez az összeg ha elmegy az 5-6 osztály, de akkor sem, ha itt marad.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el
Fischer József polgármester:
Mivel nem áll rendelkezésünkre az Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetése javasolja, hogy a döntést halasszuk el. A következő testületi ülés
várhatóan a jövő héten lesz.
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a
Mezőfalva-Hantos - Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményi Társulások 2012.évi költségvetésére vonatkozó döntést a
képviselő-testület a következő üléséig elhalassza, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. ( II. 22. ) számú
határozata
Mezőfalva-Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulások 2012.évi
költségvetésére vonatkozó döntés elnapolásáról..
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A Mezőfalva -Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulások
2012.évi költségvetésére vonatkozó döntést a képviselő-testület a következő
üléséig elnapolja.
Utasítja a polgármestert, hogy az Intézményfenntartó Társulás 2012-évi
költségvetését a képviselő-testület következő ülésen terjessze elő.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Fischer József polgármester

2. napirend

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegének meghatározása.
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. Átadja a szót a jegyzőasszonynak.
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Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
A 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.) 29.§ (3) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat, a, nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi
személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat
elfogadásáig határozatban állapítja meg a 2011. évi CXCIV. Törvény (Stabilitási tv.)
45. § (1) bekezdés
a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (
Stabilitási törvény) 3.§ (1) bekezdése részletesen le van szabályozva, hogy mit kell
adósságot keletkeztető ügyletnek tekinteni, illetve milyen értéktől kell ezeket
adósságot keletkeztető ügyletnek. Erről a képviselő-testület részletes tájékoztatást
kapott a napirendi ponthoz kiküldött előterjesztésben.
A Stabilitási törvény 10.§ szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet –
kivétel a működési célú likvid hitel felvétele, a magyar költségvetést érintő, az Európai
Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalások, és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú,
adósságot keletkeztető ügyletek megkötése – érvényesen csak a Kormány előzetes
hozzájárulásával köthet. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének
végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételeinek 50%-át (
Stabilitási törvény 3.§ ( 3) bekezdés)
A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez , melynek
célja azzal megegyező összegű meglévő adósság visszafizetése, abban az esetben járul
hozzá, amennyiben teljesül a Stabilitási törvény 10.§ (3) bekezdés szerinti feltétel.
Kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetben a Kormány a 10 §
(3) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásától eltekinthet.
Tulajdonképpen fenti előírások végrehajtásával az önkormányzatok tudatosan
átgondolják várható bevételeiket és azt, hogy milyen mértékű és időtartamú
kötelezettségeket vállalnak a gazdálkodásuk stabilitásának biztosítása
Hantos község önkormányzatának gazdálkodása stabil, az általa bevállalt
kötelezettségek fedezete biztosított.
A törvény előírja, hogy a költségvetés tárgyalása előtt határozatot kell hozni e
napirendről.
Az előterjesztést és a határozati javaslatot valamennyi jelenlévő megkapta.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
A költségvetésünk pozitív, bízunk benne, hogy az is marad. Semmiféle olyan ügyletet
nem terveztünk, amelyre a fedezet nem állna rendelkezésre.
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegének meghatározására 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 17/2012. ( II. 22. ) számú
határozata
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegének meghatározásáról
Hantos
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármester
előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról szóló
előterjesztést és megállapította, hogy 2012. költségvetési évet érintő adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
Utasítja a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2012. ( XII.30.) Korm. rendelet
alapján a szükséges intézkedést tegye meg,.
Határidő: azonnal és folyamatos,
Felelős: Fischer József polgármester
3.napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása.
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
A 2012-év hozott egy sor olyan újdonságokat, amelyről a költségvetési koncepció
elkészítésekor még nem tudhattunk. Elsősorban a közfoglalkoztatásra gondol.
Elindultak a Start munkaprogramok. Az egyik programon belül a mezőgazdasági
utak, fasorok karbantartására 6 főt tudunk alkalmazni, napi 8 órában , nettó 47.000 Ft/
hó bérért.
A másik Start munkaprogram keretein belül 2012. március 1.-től mezőgazdasági
termelés feladat végzésére szintén 6 főt tudunk alkalmazni, napi 8 óra munkaidőben
2012. december 31-ig. Az Ő bérük is nettó 47.000.- Ft lesz. Mind a kettő Start
munkaprogramon belül van lehetőség eszközbeszerzésre is, fóliasátor építésére is.
Bízik benne, hogy minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülőt
a közmunka programban foglalkoztatni tud.
Várhatóan a Dunaújvárosi Vízi Társulat által benyújtott Start munkaprogram
keretében újabb 8 fő hantosi , FHT-ban részesülő személy alkalmazására lesz
lehetőség 2012. március végétől- 2012. december 31-ig a kül- és belterületi árkok ,
átereszek takarítására.
Igaz, hogy nem sok 37.000.- - 47000.—Ft,( hat, vagy nyolc órára ), amit a START
munkaprogram keretében történő foglalkoztatásban megkereshető fizetés,
de a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél ( 22.800.—Ft ) lényegesen magasabb
összeget tudnak majd hazavinni.
Az is jó ezekben a programokban, hogy az ellátásban részesülők munkához jutnak,
tehetnek és tesznek azért, hogy a falu szebb legyen, fasorokat, árkokat rendbe teszik,
értelmes munkát végeznek.
Az állam a költségek 80 %-át megtéríti. A START munkaprogramban részt vevők
költségének 100 %-át téríti meg az állam.
A belterületi utak felújítására, a Rákóczi – Hunyadi utcák felújítására benyújtott
pályázatról már többször beszéltünk. A Rákóczi – Hunyadi utca felújítására vonatkozó
pályázat elkészült.
A pályázatot a benyújtási határidő utolsó napján szerettük volna benyújtani, de sajnos
a számítógépes rendszer leállt. Átrok Árpád és Csatári Éva, az általunk megbízott
pályázatíró cég munkatársai a pályázatot e miatt nem tudta elküldeni . A pályázat így
határidőre nem került benyújtásra.
Azonnal próbáltak telefonálni, és jelezni azt, hogy a rendszer hibája miatt nem tudták
a pályázatot benyújtani határidőre. A közreműködő hatóság jogi osztálynak is jelezték
e problémát.
Zátrok Árpád beadta a kérelmet a KDRFÜ, közreműködő hatóság jogi osztályra , s
kérte, hogy fogadják be a pályázatunkat, hiszen a nem a mi hibánkból nem tudtuk azt
határidőre benyújtani. Azóta nem kaptunk választ e témában.
Nagyon sajnálja, és bántja , hogy ez történt. Mind az önkormányzat dolgozói, mind a
pályázatírók nagyon sokat dolgoztak ezen a pályázaton. Nagyon szerettük volna és
szeretnénk, ha az út felújítása megtörténhetne, ha a pályázati pénzt megkaphatnánk,
hiszen nagy szükség lenne ár.
Igaz, hogy egy nappal előbb is be lehetett volna nyújtani a pályázatot, nem az utolsó
napon, de ha egyszer lehetőség volt rá, hogy utolsó nap adjuk be a pályázatot, akkor
miért nem működött a rendszer megfelelően.
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Még mindig bízik benne, hogy a lehetőséget megkapjuk. A pályázatra 6,5 millió Ft
önerő lett betervezve.
Az ivóvíz minőségének javítására, az ivóvíz arzénmentesítésére benyújtott első
fordulóba benyújtott KEOP-os pályázatunkat és az ehhez kötődő BM önerős
pályázatunkat befogadták. Várjuk azt, hogy milyen döntés születik ez ügyben. A
további munkákat utána tudjuk elkezdeni.
A költségvetés dologi kiadásait 5 % inflációval lett tervezve.
A költségvetésben is szereplő terveink között szerepel 2012-évre :
•
•
•
•

a falu virágosítása, a polgármesteri hivatal és az iskola közötti út térkővel
történő kiépítése.
a kultúrház kívül, belül történő javítása, felújítása. A csempék, taposók már
megvásárlásra kerültek.
iskola kert bekerítése ,
fólia sátor felállítása,

Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseinek, hozzászólásaikat tegyék meg.
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Ahogy a kiküldött anyagból is látják a képviselő-testület tagjai, hogy az új
államháztartási törvény és az ahhoz tartozó végrehajtási kormányrendelet ( az ÁVR.)
rendelkezéseinek megfelelően készült el az előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének rendelet tervezete.
Kéri, hogy az előterjesztéssel illetve a költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatos
kérdéseiket tegyék fel.
Fischer József polgármester:
Valamennyi betervezett feladatra a fedezett rendelkezésre áll. Be lett tervezve a
BURSA – HUNGARICA pályázathoz szükséges pénz, valamint a Jurta napokra és
egyéb rendezvényekre szükséges összeg is.
A civil szervezetek támogatása is szerepel a rendeletben. Bízunk benne, hogy az adó
bevételeink az előző évhez hasonlóan befolynak.
Új adók kivetésében nem gondolkozik, mert a lakosság így is nagyon le van terhelve a
kiadásokkal. Sok a községben a munkanélküli is.
Reméljük, hogy rendkívüli kiadás nem keletkezik önkormányzatunknál.
A START munkaprogram keretében komoly gépeket nyertünk. Láncfűrész,
bozótvágó, damilos fűkasza , 2 db fűnyíró , fólia sátor stb.
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Az óvoda konyhájára sok mindent meg lehet majd termelni. 75 db gyümölcsfa
ültetésére is lehetőség lesz.
Hangyál Csaba települési képviselő:
A versenysportra tervezett összeg mit takar?
Fischer József polgármester:
A versenysporthoz beterveztük a Lovas napok megszervezését. Lehet, hogy a Jurta
napokon kerül sor a Lovas napok megszervezésére.
A napirendhez egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendeletét fogadja el.
Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, az névolvasásra igennel, vagy nemmel
szavazzon.

Fischer József: igen, Fischerné Koncz Katalin: igen, Hangyál Csaba : igen, Suhaj
Józsefné: igen. Zab Zsuzsanna : igen.

Szavazás a rendeletről:
Minősített többséggel:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. ( II. 23. ) számú
rendelete
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
( rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

3. napirend
Bejelentések
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet az előmúlt ülés óta történt eseményekről és a
következő feladatokról.
•

A park felújítása a pályázat útján nyert pénzből elkészült. Átvételére még
csak most került sor, bár remélte, hogy erre még december hónapban sor kerül.
Azt ígérték, hogyha minden rendben, akkor kb. 3- hét múlva a Faluvédő és
Kulturális Egyesület számláján lesz a pályázati pénz. Sajnos erre nincs
garancia.

•

A LEADER pályázaton nyert projektort és Jurta sátrat is újra ellenőrizték. Az
ellenőrzés során kifogás nem merült fel.

•

A Temető utat, s a Telepi utat rendbe kell tennünk. A sok víz megállt az úton.
Mindkét utat kaviccsal meg kell szórni, ha nem lesz rá más megoldás.

Gálné Papp Erika körjegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az elmúlt év jogszabályi változásai miatt
az elkövetkeztető üléseken az alábbi döntések meghozatalára lesz szükség:
• Az új önkormányzati törvény önkormányzat gazdálkodására illetve
önkormányzati vagyonra vonatkozó előírásai illetve a nemzeti vagyonról szóló
törvény 2012. január 1-től hatályba lépett. Ezen jogszabályok változásai miatt,
fenti jogszabályok hatálybalépését követő 60 napon belül szükséges a
vagyonrendeletünk felülvizsgálata, módosítása.
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2011. december 31-én 23. órakor hatályba lépett a vízi közműről szóló törvény
is, illetve ezen törvényben módosították a hulladékgazdálkodásról szóló
törvényt is. Az új vízi közműről szóló törvény rendelkezései alapján az ivóvíz
díjának illetve a települési szilárd hulladék elszállításának díjáról szóló
rendeleteinket hatályon kívül kell helyezni. Ezen rendeletek megalkotásukkor
nem voltak törvény sértőek, de a vízi közmű törvényben hatályon kívül
helyezték ezen rendeletek megalkotására vonatkozó jogszabályi felhatalmazó
rendelkezést, illetve az ivóvíz és a hulladékszállítás díjának meghatározását is
kivették az önkormányzatok képviselő-testületei hatásköréből, így azokat
hatályon kívül kell helyezni.
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról is , hogy:
• az új szabálysértési törvény is elfogadásra került. Az új szabálysértési törvény
értelmében valamilyen tevékenységet szabálysértésnek- az új önkormányzati
törvényben kapott helyi közbiztonsági szabálysértésnek való minősítés
kivételével- csak törvény minősíthet. Éppen ezért valamennyi, hatályos
rendeletünk felülvizsgálatát ezen aspektusból felül kell vizsgálni és a
rendeleteink ezen rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni.
• Ahogy az előbb említette az új önkormányzati törvény 2012. április 15-vel
hatályba lépő rendelkezése felhatalmazza a képviselő-testületet arra, hogy
bizonyos cselekedeteket helyi közbiztonsági szabálysértésnek minősítsen és
erről rendeletet alkosson. Amennyiben ezen lehetőséggel élni szeretne a
testület kéri jelezni.
•

•

2013. január l-től a járások működése elindul. Településünk a sárbogárdi
járáshoz fog tartozni. A probléma csak az, hogy elég rossz a tömegközlekedés
Sárbogárdra. A járásokhoz való besorolásokkal kapcsolatos vélemény
nyilvánítási határidő már lezárult.

•

2013. január l-től a körjegyzőségek életében is változást hoz. Az új
önkormányzati törvény 2013. január 1-én hatályba lépő rendelkezése
értelmében a jegyzői állásokat meg kell hirdetni és nem a képviselő-testület,
hanem a polgármester fogja a kinevezésében a döntést meghozni. 2000 fő alatti
települések esetén kötelező egységes önkormányzati hivatalt kell létrehozni,
járásokon
belül.
Körjegyzőségünket
fenntartó
önkormányzataink
összlakosságszáma eléri a 2000 főt, így elméletileg ezen két település is
létrehozhatja az egységes önkormányzati hivatalt. A körjegyzőség jelenleg sem
nagy létszámmal működik, reméli, hogy ezen átalakítás a dolgozók esetében
nem fog létszámleépítéssel járni.

Fischer József polgármester:
Sajnos ezek a változások a dolgozók létszámának változását is jelenthetik. A
feladatok elvonásával létszámleépítésre is számítani kell.
Bízunk benne, hogy ez minél később következik be, s a lakosság nem szenved
hátrányt e változások miatt.
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Egyéb bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Megköszönte a megjelenést , s az ülést 19,30- órakor bezárta.
K.m.f.

Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
körjegyző
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