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

Igazoltan távol maradt: Fischerné Koncz Katalin települési képviselő.
Napirend előtt:
Fischer József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, öt
települési képviselőből négy
fő jelen van ,azt
megnyitja.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága
miatt az ülésen nem tud részt venni.
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.) A szociális ellátás helyi szabályairól szóló 5/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző
2.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet
megalkotása
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző
3.) Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről
Előadó: Fischer József polgármester
4.)Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
megalkotása
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző

nemzetgazdasági

szóló rendelet

5.) A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói
beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívás véleményezése
Előadó: Fischer József polgármester
6.) A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító
okirata, Általános Művelődési Központ , Egyesített Szociális Intézmény a Szélessávú Közmű
Kiépítése Társulás alapító okiratainak módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
7.) Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
Előadó: Fischer József polgármester
8.) Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzata
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző
9.) Civil szervezetek elszámolása
Előadó: Fischer József polgármester
10.) Tájékoztató az ivóvíz minőségjavítás érdekében a „ Hantosi ivóvíz
arzénmentesítése” című KEOP 7.1.0 című pályázatról. Döntés a pályázathoz kötődő
árajánlatkérés és szerződés tervezetekről
Előadó: Fischer József polgármester
11.) Az Önkormányzat 2012. évi munkaterve
Előadó: Fischer József polgármester
12.) Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt számára kezelő központ megépítése
és üzemeltetése céljából az adonyi 195/2 hrsz-ú ingatlanon földhasználati jog létesítéséhez
hozzájárulásról
Előadó: Fischer József polgármester
13.) Bejelentések
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A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
A szociális ellátás helyi szabályairól szóló 5/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Megkérdezi a körjegyzőt, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéshez és a rendelettervezethez.
Gálné Papp Erika körjegyő:
Ahogy a kiküldött írásos előterjesztésben is olvasható 2012. január 1. napjától
hatályos szociális törvény már nem ad felhatalmazást a települési önkormányzatok
részére a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeinek, eljárási
szabályainak helyi rendeletben történő szabályozására, így indokolt a helyi rendelet
azon rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése, mely a helyi lakásfenntartási
támogatásra vonatkozik.
A lakásfenntartási támogatás megállapítása 2012. január 1. napjától az önkormányzat
képviselő-testületének hatásköréből jegyzői hatáskörbe került át, mely indokolja a
szociális rendelet lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezései hatályon kívül
helyezését.
A szociális törvény 2011. december 31. napjáig hatályos 35. § (2) bekezdése alapján
az önkormányzat a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeként a lakókörnyezet
rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételt írhatott elő, melyet a helyi Szociális
rendelet a 7-§-ban szabályoz. A Szociális törvény 2012. január 1. napjától hatályos
szabályai szerint a felhatalmazás kereteit megadó szabály átkerült az aktív korúak
ellátásra való jogosultság közös szabályai közé, vagyis a Szociális törvény 33. § (7)
bekezdésébe, s kiterjed mind a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, illetve a
rendszeres szociális segélyre jogosultakra.
Az önkormányzat csak együttesen az aktív korúak ellátására való jogosultság
tekintetében állapíthatja meg rendeletében a lakókörnyezet rendezettségét, nincs
lehetősége arra, hogy csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy csak a
rendszeres szociális segély feltételeként határozza azt meg.
Fentiek miatt a helyi szociális rendeletünk ide vonatkozó rendelkezéseinek
módosítására teszünk javaslatot.
Mást változtatást nem javaslunk a szociális rendeletben.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
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Zab Zsuzsanna a szociális bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szociális bizottság az előterjesztést és a
rendelet-tervezetet a 2012. március hó 29- napján tartott ülésén megtárgyalta.
A bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet fogadja el és
emelje rendeletté.
A napirendre vonatkozóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester
Elmondja, hogy az aktív korúak ellátásában részesülő személyek, közmunkások
figyelmét felhívta arra, hogy lakókörnyezetüket tartsák rendben, mert ellenkező
esetben a támogatást meg lehet vonni. Bízunk abban , hogy eredményt érünk el.
Javasolja, hogy a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 5/2011.(III.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja
el.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Szavazás a rendeletről:
Minősített többséggel:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. ( III. 30. ) számú
rendelete
A szociális ellátás helyi szabályairól szóló 5/2011.(III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
A szociális ellátás helyi szabályairól szóló 5/2011.(III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
( rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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2. napirend
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet
megalkotása

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Megkéri Gálné Papp Erika körjegyzőt, hogy a rendelet-tervezethez kiegészítőjét
mondja el.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Ahogy azt a kiküldött írásos előterjesztésben is olvashatták

a víziközmű-

szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a víziközmű-szolgáltatás díját
alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díjként kell megállapítani. A
közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díját a Magyar
Energia Hivatal javaslatának figyelembe vételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős
miniszter

(vidékfejlesztési

miniszter)

rendeletben

állapítja

meg.

A

hatósági

díj

megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e
rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. Hivatkozott törvényben felhatalmazást
kapott a vidékfejlesztési miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a víziközmű-szolgáltatás
díját és azok alkalmazásának kezdőidőpontját. E rendelet hatályba lépéséig a víziközműszolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal
megemelt mértékű díjat alkalmazhat. Ugyanezen törvény azonban hatályon kívül helyezte az
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletének azon pontját, mely az
önkormányzatok részére a díjmegállapításhoz hatáskört telepített.
A 2012. évi kéttényezős ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási díjakat – a vidékfejlesztési
miniszter víziközmű-szolgálatás díjait megállapító rendeletének hatályba lépéséig – a 2011.
december 31-én hatályos ivóvíz- és szennyvíz-szolgálatatási díjak alapján a víziközműszolgáltatók alakítják ki és alkalmazzák.

Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI.
törvény a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt az alábbi 57. §-sal
egészítette ki, amely szerint a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb
mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselőtestülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási
díj legmagasabb mértékét.
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(Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat
képviselőtestülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét,
a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011.
december 31-én alkalmazott díjat.

Tekintettel arra, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (3) bekezdése szerint
az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, fentiek alapján
indokolt a rendelettervezet szerint a 2012. január 1-jétől hatályos rendelkezéseket
tartalmazó - az ivóvíz díjának megállapításáról valamint a 2012. évi hulladékkezelési
közszolgáltatási díjakat megállapító önkormányzati rendeleteket hatályon kívül
helyezni.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el.
Kéri, hogy aki az Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet
elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.

rendelettervezet

Szavazás a rendeletről:
Minősített többséggel:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. ( III. 30. ) számú
rendelete
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
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szóló rendelettervezet elfogadja és rendeletté emeli.

( rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

3.napirend
Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Önkormányzatunk tulajdonába tartozó vagyon megvizsgálása megtörtént és
megállapításra került, hogy nincs olyan vagyontárgy, melyet javasolt lenne
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemmé minősíteni.
Kéri Gálné Papp Erika körjegyzőt, hogy a napirendre vonatkozó kiegészítését mondja
el.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény ( továbbiakban: Nemzeti
Vagyontörvény) 2012. január 01-től hatályba lépett rendelkezései kimondják, hogy a
helyi önkormányzat vagyona nemzeti vagyon, melyet a törvény törzsvagyonra és
üzleti vagyonra különít el. A törzsvagyon belül három további alcsoportot különít el a
jogszabály, a hagyományos forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
kategóriák mellé bevezet egy új kategóriát: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyontárgyak csoportját.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon a
forgalomképtelen törzsvagyonnak az a része, amely nem tartozik kizárólagos
önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon körébe, amelyet a törvény vagy helyi
önkormányzat rendeletben ekként határoz meg és amelynek a helyi önkormányzat
tulajdonába történő megőrzése hosszú távon indokolt.
A Képviselő-testületnek a nemzeti vagyontörvény 18.§. (1) bekezdése alapján a
törvény hatálybalépését követő 60 nap áll rendelkezésére, hogy megjelölje azokat a
tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonként, forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít.
Önkormányzatunk tulajdonába tartozó vagyon megvizsgálása megtörtént és ahogy a
polgármester úr is említette megállapításra került, hogy nincs olyan vagyontárgy,
melyet javasolt lenne nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagyonelemmé minősíteni az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 2/1994. ( III.01.) önkormányzati
rendeletében.
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Fischer József polgármester:
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat, kérdéseiket
tegyék fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről szóló határozati javaslatot a
képviselő-testület fogadja el.

Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Négy igen szavazattal,
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. ( III.29.) számú
határozata
Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná
minősítéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés az önkormányzat
tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről” című előterjesztést megtárgyalta és
az ügyben az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján
Hantos
Községi
Önkormányzat
tulajdonában
álló
vagyonelemeket
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyontárgyakká nyilvánítás
céljából megvizsgálta, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 2/1994. (III.01.)
önkormányzati rendeletben nem nyilvánít vagyonelemeket nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyontárggyá.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. március 29.
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4.napirend
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotása

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Kéri Gálné Papp Erika körjegyzőt, hogy a napirendre vonatkozóan mondja el kiegészítőjét.
Gálné Papp Erika körjegyző:

A helyi önkormányzatok tulajdonára, vagyonára vonatkozó hatályos jogszabályok
2012. január 1-től alapjaiban megváltoztak, ezért az Önkormányzat részére is új
kötelezettséget állapítanak meg a vagyonrendeletben meghatározott önkormányzati
tulajdon és vagyon körének átvezetése tekintetében.
2012. január 1-től az Önkormányzat vagyonára vonatkozóan Magyarország
Alaptörvénye, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény új
szabályokat állapít meg.
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona
nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (
továbbiakban Nvt.) megállapítja az állami és a helyi önkormányzatok tulajdonában
álló vagyon, (együtt: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti
vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi
önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti
rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi
önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit.
Az Nvt. meghatározza, hogy a helyi önkormányzatok vagyona törzsvagyon vagy
üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy
hatáskör gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan
forgalomképes vagyoni elemekből áll. A forgalomképtelen törzsvagyon körébe
tartozik az Nvt. Által bevezetett új kategória a kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló vagyon, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített vagyon.
A forgalomképtelen törzsvagyonba az a vagyon tartozik, amelyet az Nvt. Kizárólagos
önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyonnak minősít, illetve törvény vagy a
helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból
A nemzeti vagyonról szóló törvény 18. § (1) bekezdése kötelezettségként határozza
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meg a helyi önkormányzat számára, hogy a törvény hatálybalépését -2011. december
31.- követő 60 napon belül rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló
vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
vagyonként, forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít.
A törvény szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti
vagyonba tartozik:
• A helyi közutak és műtárgyaik
• A helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok
• A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi reptér, a
hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádió navigációs és fénytechnikai
berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat
elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
• A helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezései alapján
részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi
közműveket.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon a
forgalomképtelen törzsvagyonnak az a része, amely nem tartozik kizárólagos
önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon körébe, amelyet törvény vagy helyi
önkormányzat rendeletében ekként határoz meg, és amelynek a helyi önkormányzat
tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt.
A törzsvagyon másik részét képezi a korlátozottan forgalomképes vagyon, amelyet a
törvény vagy helyi önkormányzati rendelet ebbe a kategóriába sorol.
Fenti jogszabályi változások miatt módosítani szükséges a rendeletünk önkormányzati
vagyonra vonatkozó 1.§-át, valamint az 1.2.3. mellékletét.
Az Nvt. rendelkezései szerint a jelenlegi vagyonunk besorolása áttekintésre került. A
korábban forgalomképtelen kategóriába sorolt vagyonba sorolt vagyonelemek egy
része a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak.( utak, járdák,
közterületek, árkok, terek, parkok).
Ezeket a rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza.
Ahogy említettük új elem a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű
nemzeti vagyon, amely kategóriába tartozó vagyonkör meghatározása a képviselőtestület hatásköre.
Ahogy azt már szintén említettük az Nvt. 18 § (1) bekezdése alapján a törvény
hatálybalépését követő 60 napon belül van lehetősége a Képviselő-testületnek arra,
hogy az ebbe a kategóriába sorolt vagyonelemét meghatározza.
Az Önkormányzatunk tulajdonába tartozó vagyon átvizsgálása megtörtént és
megállapításra került, hogy nincs olyan vagyontárgy, melyet javasolt lenne
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemmé minősíteni. Erről a
Képviselő-testület az előző napirend tárgyalása során döntést is hozott.
A korlátozottan forgalomképes vagyonkörébe továbbra is intézményeink, , közművek,
illetve a középületek kerültek besorolásra, amelyeket a rendelet tervezet 2. melléklete
tartalmaz.
Az üzleti vagyon köre megegyezik a forgalomképes vagontárgyak körével, amelyet a
3. melléklet tartalmaz. A rendelet tervezet 4. melléklete a jogilag rendezetlen
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tulajdonviszonyú vagyonelemeket, míg az 5. melléklet az értékesítésre kijelölt építési
telkeket tartalmazza.
Az önkormányzatunk részesedéseit, üzletrészek felsorolását a
3.b. melléklet
tartalmazza.
Fontos változást hoztak a fent említett törvények a vagyonkezelési jog
vonatkozásában is. Ennek megfelelően a képviselő-testület a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az Nvt. rendelkezései szerint az önkormányzati
közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet .
Vagonkezelői jog kizárólag az Nvt.-ben meghatározott szervekkel köthető, amely
versenyeztetés nélkül, vagyonkezelői szerződés kötésével jön létre.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4)
bekezdése feladatként írja elő a képviselő-testület számára, hogy rendeletben
határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a
vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes
szabályait. Ezen változások alapján szükséges rendeletünk vagyonkezelésre
vonatkozó 4.§ -nak módosítása illetve kiegészítése.
Az Nvt.11.§ (13) bekezdése kimondja, hogy nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag
közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges
mértékben.
Az Nvt. 13. § (4) bekezdése részletesen szabályozza a nemzeti vagyon
tulajdonjogának ingyenes átruházására vonatkozó rendelkezéseket. A törvény
kimondja, hogy a nemzeti vagon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak a
törvényben meghatározott esetekben és módon lehet. Ezért az ingyenes átruházás
szabályait nem tartalmazhat rendeletünk
Az Nvt. 13.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló
nemzeti vagyon tekintetében a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás
értékarányosságával lehet. Így erről is szükséges rendelkeznünk a
vagyonrendeletünkben.
A jogszabályszerkesztés részletes szabályait a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet tartalmazza. Az IRM rendelet a jogszabályok
megszerkesztésére és a megszövegezésére vonatkozó követelményeket határozza
meg.
Fontos szabály, hogy az önkormányzati rendeletben nem szerepelhetnek magasabb
szintű jogszabályban szereplő előírások. Szó szerinti, vagy tartalmi idézés helyett
hivatkozást kell alkalmazni.
A fent részletezett változások alapján tehát szükséges, hogy a többször módosított
2/1994. (III.01.) önkormányzati rendelet (vagyonrendelet) egyes rendelkezései a fenti
törvénynek és a jogalkotási rendeletnek megfelelő felülvizsgálata. A változások
nagysága miatt célszerűbb egy új önkormányzati rendelet megalkotása és a
módosított 2/1994. (IIII.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
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Fischer József polgármester:
Nagyon sokat dolgoztak az önkormányzat vagyonának besorolásával.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el.
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelettervezet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Szavazás a rendeletről:
Minősített többséggel:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012. ( III. 30. ) számú
rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet megalkotásáról

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet- tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.

( rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
5. napirend
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói
beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívás véleményezése

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:

Sárbogárd Város Önkormányzata a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére pályázat kiírásáról
szóló döntését megelőzően
a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás 8. d pontjában előírtaknak
megfelelően megkereste Önkormányzatunkat, és kikéri Hantos Községi
Önkormányzat, mint Társult Önkormányzat véleményét a Központi Általános Iskola,
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére
kiírandó pályázati felhívással kapcsolatosan. .
A pályázat kiírására azért van szükség, mert a Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatójának a 198/2007. (VI.25.) Kth.
számú határozattal adott igazgatói munkakörre szóló határozott idejű
intézményvezetői megbízása 2012. július 31-i hatállyal lejár, ezért a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ai
alapján a magasabb vezetői beosztás ellátásra szóló megbízásra pályázatot kell kiírni.
A pályázatot a társulási megállapodásnak megfelelően Sárbogárd Város
Önkormányzata írja ki, előtte azonban szükséges kikérnie a pályázati felhívással
kapcsolatban a társult önkormányzatok, Hantos illetve Nagylók Községi
Önkormányzat véleményét.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére kiírt
pályázati felhívás véleményezésére 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 :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 21/2012. (III.29.) számú
határozata
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
igazgatói beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívás véleményezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „A Központi
Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói
beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívás véleményezése ” című előterjesztést
és az ügyben az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Sárbogárd- HantosNagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 8. d. pontjában biztosított
vélemény nyilvánítási jogával élve egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére kiírt
pályázati felhívást az alábbiak szerint fogadja el, hirdesse meg:
„

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A
KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK
ELLÁTÁSÁRA

1.

A pályázatot meghirdető szerv:
Sárbogárd Város Önkormányzata
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Tel.: 06/25-520-260.

2.

A meghirdetett munkahely, beosztás:
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7000 Sárbogárd, József Attila 14.
határozatlan idejű alkalmazás igazgató munkakörben, közalkalmazotti
jogviszonyban, 5 évre szóló határozott idejű magasabb vezetői megbízás
intézményvezetői beosztásra (2012. augusztus 01-től 2017. július 31-ig)

3.

Ellátandó feladatok:
Vezeti és irányítja az intézményt, e feladatán belül az alapító okiratnak
megfelelően az intézményegységeit: Mészöly Géza Általános Iskola, Szent István
Általános Iskola, Zengő Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; a
pedagógiai-művelődési program alapján gondoskodik a különböző
intézményegységek együttműködéséről, tevékenységük összehangolásáról; felel
az intézmény szakszerű, hatékony és törvényes működéséért, a takarékos
gazdálkodásért, az intézmény szakmai tevékenységének tervezéséért,
szervezéséért, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket. Munkáltatói jogokat gyakorol és dönt az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörbe. Szakmai feladatainak részletes felsorolását a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 54-55. §-ai tartalmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos
feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a
tartalmazza.

4.

Képesítési és egyéb feltételek:
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és

5.

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1)-(7) bekezdései szerint:
• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
illetve a fenti jogszabály (7) bekezdésére tekintettel a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. számú
melléklete
szerinti
intézményvezetői
munkakör
betöltéséhez
meghatározott felsőfokú képesítések valamelyike;
• pedagógus-szakvizsga;
• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
• legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
(kivétel fenti törvény 18. § (6) bekezdésében foglaltak);
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz
tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat

6.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
- Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. és a
138/1992.
(X.8.) Korm. rendelet alapján (magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 230
%-a).
7.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
- három hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított
hatósági bizonyítványt,
- az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról,
munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolatát,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának az elbírálását nyílt vagy zárt ülésen
kéri-e,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

8.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
2012. április 24.
Sárbogárd Város Önkormányzata – 7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. –

9.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. július 31.

10.

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja:
2012. augusztus 01.
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11.

A pályázatok elbírálásának rendje:
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a
véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésén.

A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, az NKI honlapján és a helyben
szokásos módon kell közzétenni.”
Utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbogárd Város polgármesterét értesítse
Határidő:
2012. március 31.
Felelős:
Fischer József polgármester

6. napirend
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító
okirata, Általános Művelődési Központ , Egyesített Szociális Intézmény a Szélessávú
Közmű Kiépítése Társulás alapító okiratainak módosítása

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
Hozzászólás :
Gálné Papp Erika körjegyző:

Sárbogárd Város Önkormányzata megkereste Önkormányzatunkat azzal, a 2011. év
végén elfogadott jogszabályi változások miatt szükségessé vált a Sárbogárd Város
Önkormányzatával valamint Nagylók Községi Önkormányzattal illetve Sárbogárd
Város Önkormányzatával valamint Nagylók Községi Önkormányzattal és Mezőszilas
Községi Önkormányzattal közösen fenntartott Gyermekjóléti, Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulásban fenntartott intézmények valamint
Szélessávú Közmű Kiépítési Társulás alapító okiratainak felülvizsgálata.
A szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.
(XII.31.) NGM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az államháztartási
szakfeladatok rendjét. A szabályozás tartalmazza, hogy technikai jellegű
szakfeladatokat nem szükséges szerepeltetni, ezen változásokat szükséges átvezetni.
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A Kincstár hivatalból indított eljárás keretében átvezetett több változást, mint például
a megszűnt szakfeladatok törlése, illetve ahol egyértelmű volt a szakfeladat
elnevezésének vagy kódszámának változása, ott a megfeleltetést elvégezte. Ezekről
nem kell testületi döntést hozni. Számos szakfeladat esetében a kódhoz tartozó
megnevezés szövege módosult, ezeket figyelembe kell venni.
A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat alapító okiratának módosításával, a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Egyesített Szociális
Intézmény Alapító okiratának módosításával kapcsolatban Önkormányzatunknak
vélemény nyilvánítási joga van. A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Alapító
okiratát- a társulásban résztvevő többi önkormányzattal együtt- pedig
Önkormányzatunknak jóvá kell hagynia.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
A napirenddel kapcsolatban három határozatot kell hoznunk.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának módosításának előzetes
véleményezésére 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 :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (III.29.) számú
határozata:
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
alapító okiratának módosításának előzetes véleményezése
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Központi Általános Iskola,
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – székhelye: 7000 Sárbogárd, József A.
u.14. – 92/2007. (III.26.) Kth. sz. határozattal jóváhagyott, a 164/2007. (V.11.) Kth. sz.
határozattal, a 221/2007. (VIII.10.) Kth. sz. határozattal, a 335/2007. (XI.29.) Kth. sz.
határozattal, a 83/2008. (IV.11.) Kth. sz. határozattal, a 111/2009. (V.12.) Kth.sz.
határozattal, 137/2009. (VI.09.) Kth.sz. határozattal,a 294/2009. (XII.08.) Kth.sz.
határozattal, a 44/2010. (III.09.) Kth.sz. határozattal, a 166/2010. (VIII.03.) Kth.sz.
határozattal, a 200/2011.(VIII.26.) Kth.sz. határozattal, valamint a 235/2011. (X.14.)
Kth.sz. határozattal módosított alapító okiratának tervezetét megismerte és javasolja
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az alapító okirat alábbiak
szerinti módosításának elfogadását

„ 9.
AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pontban a
2010.január 1-től alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok mondat
módosul a: Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása
mondatra.
A szakfeladatok között módosul a következő szakfeladat:
890441 Közcélú foglalkoztatás helyett a
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kerül be.
Ezen kívül ez a pont kibővül az alábbi szakfeladatokkal:
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
14.
AZ INTÉZMÉNY TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA pont teljes terjedelmében
törlésre kerül az alapító okiratból.
18.
AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE pont első bekezdése az
alábbiakra módosul:
Az intézmény a gazdálkodás jogköre szerint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
22.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZÁMLASZÁMA pont tartalma az alábbiakra
módosul:
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett: 11500092-11067531”

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbogárd Város
Polgármesterét értesítse
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012.március 31.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Egyesített Szociális Intézmény
alapító
okiratának módosításának előzetes véleményezésére
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 :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. (III.29.) számú
határozata
Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításának előzetes
véleményezése
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Egyesített Szociális
Intézmény-székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. – a 220/2007.(VIII.10.) Kth.
számú határozattal jóváhagyott, a 336/2007.(XI.29.) Kth. számú határozattal, a
85/2008.(IV.11.) Kth. sz. határozattal, a 114/2009. (V.12.) Kth.sz. határozattal, a
141/2009.(VI.09.) Kth.sz. határozattal, a 47/2010.(III.09.) Kth.sz. határozattal,
valamint a 203/2011. (VIII.26.) Kth.sz. határozattal módosított alapító
okiratának tervezetét megismerte és javasolja Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az alapító okirat alábbiak szerinti módosításának elfogadását :
„6.
AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pontban a
2010.január 1-től alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok
mondat módosul a: Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend
szerinti besorolása mondatra.
A szakfeladatok között módosul a következő szakfeladat:
890441 Közcélú foglalkoztatás helyett a
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kerül be.
Ezen kívül ez a pont kibővül az alábbi szakfeladatokkal:
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
10.
AZ INTÉZMÉNY TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA pont teljes
terjedelmében törlésre kerül az alapító okiratból.
12.

AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FORMÁJA pont megnevezése
12.
AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE pontra változik.

16.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZÁMLASZÁMA pont tartalma az
alábbiakra módosul: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nél vezetett:
11500092-11067397
17.
ÁFA ALANYISÁG MEGÁLLAPÍTÁSA pont tartalma az alábbiakra
módosul:
Általános szabályokat alkalmazó adóalany.
Adószám: 16700833-2-07.”
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbogárd Város
Polgármesterét értesítse
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Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. március 31.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás
Alapító Okiratának módosítására 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 :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (III.29.) számú
határozata
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Alapító Okiratának módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás – székhelye: 7000
Sárbogárd Hősök tere 2. –alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és a
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás- székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
„ 8.

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE pontban a

2010.január 1-től alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok
mondat módosul a: Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend
szerinti besorolása mondatra.
A szakfeladat a következőképp módosul:
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
6. TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA pont 6.
AZ
INTÉZMÉNY
GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE pontra változik.
Tartalma módosul:
Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési
szerv.”
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbogárd Város
Polgármesterét értesítse
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. március 31.
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7. napirend
Az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Látjuk azt, hogy milyen összegeknél kell közbeszerzést kiírni, mi az, amire árajánlatot
kell bekérni.
Jelentősége van az összeghatároknak. Az idei évben valószínűleg nem lesz ekkora
összegű beruházásunk, így 2012-évre nem kívánunk közbeszerzési eljárást
lefolytatni.
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
Hozzászólás
Gálné Papp Erika körjegyző:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

33. § (1) bekezdése alapján az

ajánlatkérők – az önkormányzat annak minősül - éves összesített közbeszerzési
tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről adott év március 31-ig. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek
legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
Azt, hogy adott beszerzés közbeszerzési kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott
törvényben írt értékelési módszer alapján az adott évre vonatkozó közbeszerzési
értékhatárok figyelembevételével kell meghatározni.
Az idei évi nemzeti értékhatárok az alábbiak:
- árubeszerzés esetén: 8 millió Ft
- építési beruházás esetén: 15 millió forint
- építési koncesszió esetén: 100 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint
- szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint
Áttekintve a 2012. évre vonatkozó költségvetést megállapítható, hogy nem várható
olyan beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt.Ugyanakkor célszerű egy
határozat meghozatala, mellyel a képviselő-testület jelzi, hogy terv-készítési
kötelezettségéről nem feledkezett meg.
Természetesen, amennyiben év közben mégis sor kerülne olyan beszerzésre, melyhez
közbeszerzést kellene lefolytatni, akkor szükséges lesz a terv elfogadása.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
A jelenlegi állás szerint nem állunk olyan beruházás előtt, amelyre közbeszerzési eljárást
kellene kiírni.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési
tervére 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 :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) számú
határozata
Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről.

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben nem kíván
közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Fentiek alapján az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét az alábbiak
szerint hagyja jóvá:

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége
I. Árubeszerzés
0
II. Építési
beruházás
0
III. Szolgáltatásmegrendelés
0
IV. Építési
koncesszió
0
V. Szolgáltatási
koncesszió
0

Időbeli ütemezés
Sor kerül-e vagy sor
Az eljárás
szerződés
került-e az adott
megindításának,
teljesítésének
közbeszerzéssel
illetve a
várható
összefüggésben
Tervezett
közbeszerzés
időpontja vagy előzetes összesített
CPV Irányadó
eljárási
megvalósításának
a szerződés
tájékoztató
kód eljárásrend
típus
tervezett időpontja
időtartama
közzétételére?
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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8.napirend
Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzata

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Elmondja, hogy a napirendi pont előadója Gálné Papp Erika körjegyző asszony,
akinek átadja a szót.
Gálné Papp Erika körjegyző:

A Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét a képviselő-testület
tagjai megkapták
Az SZMSZ a Körjegyzőség működésében ugyanazt a célt szolgálja, mint az önkormányzat,
vagy bármilyen intézmény esetében, a működés alapvető szabályait fekteti le.
A tervezet megírásakor alapvetően kiinduló pont a jogszabályi előírásokon túl
Megállapodásban foglaltak illetve a belső szabályzatok voltak.

a Társulási

A Körjegyzőség SZMSZ-e a körjegyzőség adatain túl, tartalmazza a szervezet
felépítését a társulási megállapodásnak megfelelően, a munkakörökhöz tartozó főbb
feladatokat, az ügyfélfogadás rendjét, a működés szabályait. A Körjegyzőség SZMSZ
hatályba lépéséhez mind Hantos, mind Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének egyetértő döntése szükséges. Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 22-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a Körjegyzőség
SZMSZ tervezetét. A Körjegyzőség SZMSZ-e csak mindkét képviselő-testület
egyetértő döntését követően léphet hatályba.
Ha valakinek van kérdése az SZMSZ-szel kapcsolatban, szívesen válaszol rá.
Fischer József polgármester:
Nagyon szépen előkészített anyagot kapott meg a képviselő-testület. Bízzunk benne,
hogy Szervezeti és Működési Szabályzatot még sokáig tudjuk használni.
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége
vonatkozó előterjesztést és határozati
Szervezeti és Működési Szabályzatára
javaslatot fogadja el.
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Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2012. (III.29.) számú
határozata
Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzata
( Ügyrend) elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta NagylókHantos Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzata ( Ügyrend)
elfogadása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagylók- Hantos Községek
Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzatát ( Ügyrendjét ) változatlan
formában elfogadja.
( A Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési
Szabályzata ( Ügyrend) tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
9. napirend
Civil szervezetek elszámolása

A képviselő-testület tagjai az előterjesztéseket, a civil szervezetek elszámolásait, az
általuk benyújtott számlákat és a határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az önkormányzat által a Civil szervezetek részére nyújtott támogatás felhasználásáról
szervezetnek el kell számolni. Elszámolási kötelezettségének valamennyi civil
szervezet eleget tett, amit a kiküldött beszámolókból látható. A törvényben foglaltakat
minden szervezetnek be kell tartani.
A Hantosi Népdalkör elszámolásával volt egy kis probléma. A Népdalkör vezetője
még rutintalan, nincs tapasztalata gyakorlata az elszámolás módjáról.
Nem tudta azt, hogy valamennyi kiadásról számlát kell kérni. 2011-évre a Népdalkör
70.000.- Ft támogatást kapott, de csak 30.000.- Ft-ról van számlájuk 2011-évre. A
többi számlájuk már 2012-évre lett kiállítva. Sajnos a 2012.évi számlákat 2011-évre
elfogadni nem lehet.
A Népdalkör nagyon sok fellépésen vesz részt , nagyon sok az útiköltségük és egyéb
költségük is. Nem figyeltek eléggé oda a számlák beszerzésére.
A 2011-évben számlákkal igazolható módon fel nem használt összeget – 40.000.—Ftot - az önkormányzat számlájára a szabályok szerint vissza kell fizetniük. A
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népdalkör ennek a kötelezettségnek eleget tett, a 40.000 Ft fel nem használt
támogatást az önkormányzat számlájára befizették.
Bízik benne, hogy a jövőben nem lesz gond az elszámolásukkal.
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Az önkormányzat által támogatásban részesített civil szervezeteknek -akik velük kötött
támogatási szerződés alapján, kérelmüknek megfelelően 2011. január 1.- 2011. december 31.
közötti időszakra, működési költségeik biztosítására kértek és kaptak támogatást -2012.
január 15-ig kellett elszámolási kötelezettségüknek eleget tenni.
A civil szervezetekkel a támogatásról szóló képviselő-testületi döntéssel egyidejűleg
jóváhagyott támogatási szerződést köt a polgármester, melyben részletesen megtalálható a
kapott támogatás felhasználásának szabályai valamint az elszámolás módja és határideje is. A
Népdalkör a tavalyi évben kapott először önkormányzati támogatást és valóban ők voltak
azok, akik az elszámolási határidőt követően és csak a kapott támogatás egy részéről tudtak
számlával elszámolni. Ezért a szerződésnek megfelelően a számlákkal igazolhatóan fel nem
használt támogatást, a 40.000 Ft-ot a Népdalkör vezetője az Önkormányzat számlájára
visszafizette.
A Népdalkör tevékenységével öregbíti a településünk nevét, eredményeikre méltán büszkék
lehetünk.
Éppen ezért bízik benne, hogy amennyiben az idei évben is a Képviselő-testület
támogatásban részesíti a Népdalkört figyelmesebben , a támogatási szerződésben előírtaknak
megfelelően kezelik a támogatást és nem lesz szükség visszafizetésre illetve a támogatásból
való kizárásra.
A civil szervezetek tavalyi évi támogatásai között egy támogatás volt felhalmozási jellegű.
Ezt a támogatást a képviselő-testület a 2009. évben megkötött együttműködési megállapodás
alapján a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére a Hantosi Park, mint faluközpont
kialakítása leader pályázatához nyújtotta. A képviselő-testület által jóváhagyott támogatási
szerződés alapján a kapott önkormányzati támogatás elszámolásának határideje 2012. április
15. Az önkormányzat által nyújtott támogatást az Egyesület, az általa elnyert leader
támogatás utófinanszírozott volta miatt felveendő hitel költségeinek fedezete érdekében
használhatja fel. Az Egyesület titkára tájékoztatása szerint az MVH-tól a Hantosi Park, mint
faluközpont kialakítására elnyert támogatás az egyesület számlájára megérkezett, a felvett
hitelt a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet Nagylóki Fiókjánál kiegyenlítésre került. A
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet Nagylóki Fiókja az önkormányzat
kezességvállalása miatt bejegyzett inkasszó jog törléséhez a hozzájárulást kiadta, amit
megküldtünk az Önkormányzat számlavezető bankjához, az OTP Sárbogárdi Fiókjához és
kérelmeztük annak törlését.
Mindezek alapján látható, hogy a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére 2011.
évben nyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolásának sincs akadálya, csak sajnos az
Egyesület titkára időközben megbetegedett, így az a mai ülésre nem készült el. Várhatóan
azonban az elszámolási határidőn belül, 2012. április 15-ig ennek a kötelezettségüknek
eleget tudnak majd tenni.
Az Egyesület titkára tájékoztatása szerint elképzelhető, hogy az Önkormányzat által nyújtott
1.200.000 Ft vissza nem térítendő önkormányzati felhalmozási célú támogatás nem lesz
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elegendő a projekt megvalósítása érdekében felvett hitel költségeinek fedezetére, hiszen a
fenti támogatás csak a hitel kamataira volt elegendő. Az Önkormányzat és az Egyesület
között a projekt megvalósítása érdekében 2009. évben kötött együttműködési
megállapodásban az Önkormányzat által támogatás nyújtásként vállalt egyéb hitelköltségekre
( közjegyzői díj ill. hitelbírálati, hitelfolyósítási díj) már ez az összeg nem volt elegendő.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
A Népdalkörnek nagyon sok kiadása volt, hiszen sok fellépésen vesznek részt. Nagyon
sokszor mennek saját autókkal a fellépésekre , s nem számolnak el útiköltséget sem.

Gálné Papp Erika körjegyző:
Nem az a probléma, hogy nem hisszük el azt, hogy a tavalyi évben volt a működésükkel
kapcsolatban az önkormányzatunk által nyújtott 70.000 Ft-os támogatáson túl is kiadásuk. A
gond az, hogy ezekről a kiadásokról nem tudtak számlát bemutatni, anélkül pedig ezeket a
kiadásokat a nyújtott támogatás elszámolására nem veheti figyelembe a képviselő-testület.
Fischer József polgármester:
A Népdalkör nagyon szép sikereket ért el az elmúlt évben , s az idei évben is, ezért
támogatni fogja azt, hogy az idei évre magasabb összegű támogatást kapjanak.
Az összes többi szervezet megfelelően elszámolt a részükre biztosított támogatásról.
Munkájukat jól végzik, a falu rendezvényeinek lebonyolításához sok segítséget nyújtanak.
Van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a civil szervezetek számára 2011. évben
nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásával kapcsolatban?
Civil szervezetek elszámolása napirendi ponthoz további
kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola,
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi
Tagiskolája Szülői Munkaközössége részére nyújtott támogatás elszámolására
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 :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2012. ( III.29. ) számú
határozata
Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola, Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi
Tagiskolája Szülői Munkaközössége részére nyújtott támogatás
elszámolásáról.
A Képviselő-testület részére Petőfi Sándor Általános Iskola
Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája Szülői Munkaközössége
47/2011.(IV.27.) számú határozatával jóváhagyott 414/2/2011.
számú támogatási szerződés alapján 2011. évben nyújtott
támogatás elszámolására benyújtott számlákkal alátámasztott
pénzügyi és szöveges beszámolót elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Petőfi Sándor
Általános Iskola Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája Szülői
Munkaközössége vezetőjét értesítse.
Határidő: 2012. március 31
Felelős: Fischer József polgármester
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája
Szülői Munkaközössége részére nyújtott támogatás elszámolására 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 :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2012. ( III.29. ) számú
határozata
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája Szülői
Munkaközössége részére nyújtott támogatás elszámolásáról.
A Képviselő-testület részére Tündérkert Óvoda Hantosi
Tagóvodája Szülői Munkaközössége 48/2011.(IV.27.) számú
határozatával jóváhagyott 415/2/2011.
számú támogatási
szerződés
alapján 2011. évben nyújtott támogatás
elszámolására benyújtott számlákkal alátámasztott pénzügyi és
szöveges beszámolót elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Tündérkert
Óvoda Hantosi Tagóvodája Szülői Munkaközössége vezetőjét
értesítse.
Határidő: 2012. március 31
Felelős: Fischer József polgármester

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Hantosi Nyugdíjasklub részére nyújtott
támogatás elszámolására 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 :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2012. ( III.29. ) számú
határozata
Hantosi Nyugdíjasklub részére nyújtott támogatás
elszámolásáról.
A Képviselő-testület Hantosi Nyugdíjasklub
részére
49/2011.(IV.27.) számú határozatával jóváhagyott 417/2/2011.
számú támogatási szerződés alapján 2011. évben nyújtott
támogatás
elszámolására
benyújtott
számlákkal
alátámasztott pénzügyi és szöveges beszámolót elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Hantosi
Nyugdíjasklub vezetőjét értesítse.
Határidő: 2012. március 31
Felelős: Fischer József polgármester

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Hantosi Népdalkör részére nyújtott
támogatás elszámolására 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 :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2012. ( III.29. ) számú
határozata
Hantosi Népdalkör részére nyújtott támogatás
elszámolásáról.
A Képviselő-testület Hantosi Népdalkör
részére
67/2011.(V.30.) számú határozatával jóváhagyott 557/2/2011.
számú támogatási szerződés alapján 2011. évben nyújtott
támogatás
elszámolására
benyújtott
számlákkal
alátámasztott pénzügyi és szöveges beszámolót elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Hantosi
Népdalkör vezetőjét értesítse.
Határidő: 2012. március 31
Felelős: Fischer József polgármester
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Faluvédő és Kulturális Egyesület részére
nyújtott támogatás elszámolására 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 :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2012. ( III.29. ) számú
határozata
Faluvédő és Kulturális Egyesület részére nyújtott támogatás
elszámolásáról.
A Képviselő-testület Faluvédő és Kulturális Egyesület részére
66/2011.(V.30.) számú határozatával jóváhagyott 527/2/2011.
számú támogatási szerződés alapján 2011. évben nyújtott
támogatás
elszámolására
benyújtott
számlákkal
alátámasztott pénzügyi és szöveges beszámolót elfogadja.
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Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Faluvédő és
Kulturális Egyesület vezetőjét értesítse.
Határidő: 2012. március 31
Felelős: Fischer József polgármester
10. napirend
Tájékoztató az ivóvíz minőségjavítás érdekében a „ Hantosi ivóvíz
arzénmentesítése” című KEOP 7.1.0 című pályázatról. Döntés a pályázathoz
kötődő árajánlatkérés és szerződés tervezetekről

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Nagyon sokszor beszéltünk már a hantosi ivóvíz arzénmentesítéséhez kötődő KEOP-os
pályázatunkról.
A benyújtott pályázatunkra nyertünk 4.547.500.- Ft-ot. Még szeretnénk az önerőt ( 15 %-ot
) is megnyerni. Itt hiánypótlást készítettünk. Nagy esélyünk van arra, hogy a 100 %
támogatást megkapjuk az arzénmentesítésre.
Az arzénmentesítési munkák elindultak.
Ma döntést kell hoznunk arról, hogy az árajánlatokat mely cégeknek küldjük ki illetve hogy
azokra az árajánlatokat, milyen időpontra várjuk vissza, a nyertessel mikor kívánunk
szerződést kötni. Javasolja, hogy az árajánlatok visszaküldési ideje 2012. április 11-e, a
szerződéskötés tervezett időpontját 2012. április 23. javasolja meghatározni.
Kéri, hogy mondják el véleményüket, hozzászólásukat tegyék meg.

Gálné Papp Erika körjegyző:

Önkormányzatunk 2011. év óta folyamatban lévő fejlesztése a „Hantosi ivóvíz
arzénmentesítése” című projekt , melynek jelenleg az előkészítő szakasza zajlik. Az
Önkormányzat elképzelései alapján a meglévő, a megengedettnél kismértékben
magasabb arzéntartalmú ivóvizet termelő kút helyett, a település területén belül, jó
minőségű ivóvizet termelő új kutat kíván fúratni.
Az arzénmentesítési projektünk előkészítő szakaszára – a tervek, engedélyezések stb.
lebonyolítására- a KEOP. 7.1. 0. /11 pályázati konstrukcióban 4. 547.500 Ft
támogatást nyertünk.. Az önrész , 2.140.000 Ft biztosítása érdekében a BM EU
ÖNERŐ Alapjára is nyújtottunk be pályázatot, melynek elbírálása jelenleg még zajlik.
Az ivóvíz arzénmentesítése érdekében benyújtott pályázatban szereplő tevékenységek
elvégzésére külső megbízottakat kell bevonni.

A KEOP-7.1.0/11 pályázati intézkedésre benyújtott, „Hantosi ivóvíz arzén
mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projektünk
előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások
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előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása. érdekében szükséges egyrészt három
árajánlatot bekérni olyan cégektől, személyektől, akik hivatalos közbeszerzési
tanácsadói végzettségű személyt alkalmaznak illetve akik hivatalos közbeszerzési
tanácsadók.
A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében az ÚSZT Arculati Kézikönyve
és az ÚSZT Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége (KTK) c.
dokumentumok szerinti beruházás helyszínén 1 db „C” típusú tábla készítése és
kihelyezése, fotódokumentáció készítése, sajtóközlemény kiküldése a projekt
zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez
kapcsolódó tartalommal valamint a beruházás helyszínén „D” típusú emléktábla
készítése és kihelyezése feladatra szintén három árajánlatot szükséges bekérni a
szerződéskötés előtt.
Végül a Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” projekt előkészítési szakaszában a
projektmenedzsment feladatok ellátása érdekében kell a feladat elvégzése érdekében
kötendő megbízási szerződés előtt három árajánlat bekérése.
A képviselő-testület részére kiküldésre került a három fent felsorolt feladathoz tartozó
ajánlattételi felhívás tervezete valamint a feladatokhoz tartozó megbízási szerződés tervezet,
valamint a határozati javaslat is.
A Képviselő-testületnek dönteni kell a hivatalos közbeszerzési tanácsadóknak, a tájékoztatási,
nyilvánosságbiztosítási feladatokat ellátóknak valamint a projektmenedzseri feladatok
ellátására kiküldeni ajánlattételi felhívások tartalmáról valamint arról, hogy fenti
ajánlatkéréseket kinek és milyen határidőkkel küldje meg a polgármester.
Fischer József polgármester:
A mai ülésen a három határozati javaslatot javasolja elfogadni. Ezzel indul el az egész
beruházás. A határidőkre nagyon oda kell figyelnünk. Ez a pályázat garantáltan 85 %-ban
támogatott, s a 15 % önerő elnyerhető.
Bízunk benne, hogy a munkák zökkenőmentesen zajlanak majd.
Javasolja, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok elvégzésére vonatkozó
ajánlatkéréseket a Conedis Pannónia KFT-nek ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető) Berill Global KFT-nek ( 4030 Debrecen
Balogh Mihály u. 6.Képviseli: Bernáthné Dr. Paróczi Bernadett ) valamint az. ANPAST
EUROPROJECT KFT –nek (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet Képviseli: Dr.
Paksi Gábor ) küldje el a képviselő-testület azzal, hogy az ajánlatokat 2012. április 11-ig
várjuk vissza és a nyertes ajánlattevővel a tervezett szerződéskötés: 2012. április 23-a 10 óra.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása
céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071.
azonosító számú projekt előkészítő szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó
közbeszerzési eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges
független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása érdekében árajánlatkérésről,
ajánlattételi felhívásról és ehhez kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről szóló

előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012.( III.29.) számú
határozat a
Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt
előkészítő szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások
előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása érdekében árajánlatkérésről, ajánlattételi
felhívásról és ehhez kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „ HANTOSI
IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú
projekt előkészítő szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési
eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása érdekében árajánlatkérésről, ajánlattételi
felhívásról és ehhez kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről” című előterjesztést és
az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hantosi ivóvíz minőségének
javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/112011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában a megvalósítási szakaszra
vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó
szükséges független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása érdekében
elküldendő árajánlat, ajánlattételi felhívás tervezetét változtatás nélkül elfogadja. ( Az
árajánlatkérés, ajánlattételi felhívás tervezete írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy a „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt
előkészítő szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások
előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés tervezetét (
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írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) valamint az árajánlatkérés, ajánlattételi felhívást
2012. április 11-i ajánlattételi határidővel 2012. április 23-i tervezett szerződéskötéssel
az alábbi három cégeknek küldje meg:
1. Conedis Pannónia KFT ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviseli: Pintérné
Gyuricza Ágnes ügyvezető)
2. Berill Global KFT ( 4030 Debrecen Balogh Mihály u. 6.Képviseli: Bernáthné Dr.
Paróczi Bernadett )
3. ANPAST EUROPROJECT KFT (1053
Képviseli: Dr. Paksi Gábor )

Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet

Utasítja a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat döntés céljából a legközelebbi
képviselő-testületi ülésre terjessze be.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: az ajánlattételi felhívás kiküldésére :2012. március 31.
Az ajánlatok összegzésére és döntés céljából beterjesztésre: 2012. április 30.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó
ajánlatkérési felhívást a Conedis Pannónia KFT -nek( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető), Girasole Properties KFT-nek ( 1054
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 40. IV.3. Képviseli: Rácz Krisztina ügyvezető) valamint a
EDiCon KFT-nek ( 1122 Budapest, Határőr út 39. képviseli Literáthy Bálint ügyvezető)
küldje el a képviselő-testület azzal, hogy az ajánlatokat 2012. április 11-ig várjuk vissza és a
nyertes ajánlattevővel a tervezett szerződéskötés: 2012. április 23-a 10 óra.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása
céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/112011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri
feladatok ellátása érdekében árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról és ehhez
kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről szóló előterjesztést és határozati
javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012.( III.29.) számú
határozat a
Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú
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projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok ellátása érdekében
árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról és ehhez kapcsolódó megbízási szerződés
tervezetről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „ HANTOSI
IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú
projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok ellátása érdekében
árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról és ehhez kapcsolódó megbízási szerződés
tervezetről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hantosi ivóvíz minőségének
javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/112011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok
ellátása érdekében
elküldendő árajánlat, ajánlattételi felhívás tervezetét változtatás nélkül elfogadja. ( Az
árajánlatkérés, ajánlattételi felhívás tervezete írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy a „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt
előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok ellátásáról szóló megbízási
szerződés tervezetét ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) valamint az árajánlatkérés,
ajánlattételi felhívást 2012. április 11-i ajánlattételi határidővel 2012. április 23-i
tervezett szerződéskötéssel az alábbi három cégeknek küldje meg:
1. Conedis Pannónia KFT ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviseli: Pintérné
Gyuricza Ágnes ügyvezető)
2. Girasole Properties KFT ( 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 40. IV.3. Képviseli:
Rácz Krisztina ügyvezető)
3. EDiCon KFT ( 1122 Budapest, Határőr út 39. képviseli Literáthy Bálint ügyvezető)
Utasítja a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat döntés céljából a legközelebbi
képviselő-testületi ülésre terjessze be.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: az ajánlattételi felhívás kiküldésére :2012. március 31.
Az ajánlatok összegzésére és döntés céljából beterjesztésre: 2012. április 30.

Fischer József polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tájékoztatási feladatok ellátására vonatkozó
ajánlatkérési felhívást a Girasole Propertis KFT-nek ( 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
40. IV.3. Képviseli: Rácz Krisztina) JÁKY BT-nek ( 8040 Iszkaszentgyörgy , József A. u.
10. Képviseli: Kovács Péter) a Sárréti Híd Szerkesztőségének( képviseli: Alpek Zoltán Imre
7000 Sárbogárd, Szent István út 56/A.) valamint Bogárd és Vidéke Szerkesztőségének (
Képviselő: Hargitai Lajos 7000 Sárbogárd, Hősök tere 12. ) küldje el a képviselő-testület
azzal, hogy az ajánlatokat 2012. április 11-ig várjuk vissza és a nyertes ajánlattevővel a
tervezett szerződéskötés: 2012. április 23-a 10 óra.
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása
céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071.
azonosító számú projekt előkészítő szakaszában a megvalósításra vonatkozó PR és
tájékoztatási feladatok ellátása érdekében árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról és
ehhez kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről szóló előterjesztést és határozati

javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012.( III.29.)
számú h a t á r o z a t a
Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt
előkészítő szakaszában a megvalósításra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátása
érdekében árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról és ehhez kapcsolódó megbízási
szerződés tervezetről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „ HANTOSI
IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú
projekt előkészítő szakaszában a megvalósításra vonatkozó PR és tájékoztatási
feladatok árajánlatkérésről, ajánlattételi felhívásról és ehhez kapcsolódó megbízási
szerződés tervezetről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hantosi ivóvíz minőségének
javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/112011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában a megvalósításra
vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátása érdekében elküldendő árajánlat,
ajánlattételi felhívás tervezetét változtatás nélkül elfogadja. ( Az árajánlatkérés,
ajánlattételi felhívás tervezete írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy a „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt
előkészítő szakaszában a megvalósításra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok
ellátásáról szóló megbízási szerződés tervezetét ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)
valamint az árajánlatkérés, ajánlattételi felhívást
2012. április 11-i ajánlattételi
határidővel 2012. április 23-i tervezett szerződéskötéssel az alábbi három cégeknek
küldje meg:
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1. Girasole Propertis KFT ( 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 40. IV.3. Képviseli:
Rácz Krisztina)
2. JÁKY BT ( 8040 Iszkaszentgyörgy , József A. u. 10. Képviseli: Kovács Péter
3./Sáréti Híd Szerkesztősége ( képviseli: Alpek Zoltán Imre 7000 Sárbogárd, Szent
István út 56/A.)
4./Bogárd és Vidéke Szerkesztősége ( Képviselő: Hargitai Lajos 7000 Sárbogárd, Hősök
tere 12. )
Utasítja a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat döntés céljából a legközelebbi
képviselő-testületi ülésre terjessze be.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: az ajánlattételi felhívás kiküldésére :2012. március 31.
Az ajánlatok összegzésére és döntés céljából beterjesztésre: 2012. április 30.

11. napirend
Az Önkormányzat 2012. évi munkaterve
A napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot a képviselő-testület tagjai
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A Képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
megfelelően munkaterv alapján végzi munkáját. A kiküldött
munkaterv
tervezetében szereplő témák kötelezően tárgyalandó kérdéseket éppúgy tartalmaz,
mint olyanokat, melyek önkormányzatunk által tervezett feladatok végrehajtása
érdekében tárgyalandók.
A kiküldött tervezethez várjuk a képviselők javaslatait is.
Kéri, hogy mondják el véleményüket, hozzászólásukat tegyék meg.
A napirendhez hozzászólás nem volt.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Az Önkormányzat 2012. évi munkatervéről
szóló előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2012. (III.29.)
határozata
Az Önkormányzat 2012. évi munkatervéről
Hantos Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az Önkormányzat 2012. évi munkatervére vonatkozó javaslatot és azt az
alábbiak szerint elfogadja:
2012. március:
1./ Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
2./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester
2012. április:
1./ Védőnői Szolgálat 2011. évi zárszámadása
Előadó: polgármester
2./ Körjegyzőség 2011. évi zárszámadása
Előadó: polgármester
3./ Az önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletének megalkotása
Előadó: polgármester
4./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Előadó: jegyző
5./ 2011. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: polgármester
2012. május:
1./ Beszámoló Hantos község 2011. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről
előadó: Sárbogárdi Rendőrkapitányság képviselője
2012. szeptember:
1./ Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás működéséről
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: polgármester
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4./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről
Előadó: polgármester
2012. október:
1./ Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: jegyző
2012. november:
1./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi
teljesítéséről
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi
teljesítéséről
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi
teljesítéséről
Előadó: polgármester
4./ Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: polgármester
5./ Körjegyzőség 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: polgármester
6./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: polgármester
2012. december:
1./ Az önkormányzat 2013. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: polgármester
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a munkaterv megküldésével
tájékoztassa.
Felelős Fischer József polgármester
Határidő: 2012.március 31.
12. napirend
Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt számára kezelő központ megépítése
és üzemeltetése céljából az adonyi 195/2 hrsz-ú ingatlanon földhasználati jog
létesítéséhez hozzájárulásról
A napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot a képviselő-testület tagjai
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
A Vertikál Zrt egy nagy beruházást szeretne végrehajtani, amelyhez szükség van a képviselőtestület hozzájáruló nyilatkozatára. Véleménye szerint a beruházáshoz hozzá kell járulnunk.
A kapcsolatunk a VERTIKÁL Zrt-vel jó, a szeretnénk ha az is maradna. Sokat tudnak
nekünk segíteni az utak felújításában, kátyúzásában.
Sajnos nagyon úgy néz ki, hogy a Rákóczi-Hunyadi utcai út felújítására készült
pályázatunkból nem lesz semmi. Az utakat kátyúzással kell kijavítani, ebben a VERTIKÁL
Zrt sokat tud nekünk segíteni.
Kéri, hogy a hozzászólásaikat mondják el.

Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Az előterjesztésből kitűnik, hogy korábban ezzel az üggyel az önkormányzat
képviselő-testülete már foglalkozott.
A Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt kéri, hogy Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az adonyi 195/2 hrsz-ú földterület
résztulajdonosa Kezelő központ megépítése és üzemeltetése céljából földhasználati
jog létesítéséről szóló szerződést kösse meg illetve járuljon hozzá, ahhoz, hogy a
Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt jogutódként az Adony, 0195/2
hrsz-ú ingatlanon nem veszélyes hulladéklerakóra és csurgalékvíz tároló medencére
vonatkozó , Adony Város Önkormányzata ( 2457 Adony, Kossuth L. u. 4.) nevére
szóló építési engedély ( száma: 60256/2/2012) megkaphassa.

A napirendhez egyéb hozzászólás nem volt.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Vertikál Építőipari és Kommunális
Szolgáltató Zrt számára kezelő központ megépítése és üzemeltetése céljából az
adonyi 195/2 hrsz-ú ingatlanon földhasználati jog létesítéséhez hozzájárulásról
szóló előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (III. 29. )számú
határozata
Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt számára kezelő központ
megépítése és üzemeltetése céljából az adonyi 195/2 hrsz-ú ingatlanon
földhasználati jog létesítéséhez hozzájárulásról
Hantos község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az adonyi 195/2 hrsz-ú
földterület résztulajdonosa, Kezelő központ megépítése és üzemeltetése céljából
földhasználati jogot létesít a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt (
székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Cg.: 07-10-001014, adószám: 10593581-207, képviseli: Ferencz Kornél vezérigazgató) számára a határozat mellékletét
képező megállapodásban foglaltaknak megfelelően.
A határozat mellékletét képező Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt
–vel ( székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Cg.: 07-10-001014, adószám:
10593581-2-07, képviseli: Ferencz Kornél vezérigazgató) kötendő földhasználati
jogot létesítő megállapodás tervezet ( a jegyzőkönyvhöz csatolva) elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület , mint az adonyi 195/2 hrsz-ú földterület résztulajdonosa
hozzájárul ahhoz, hogy az Adony, 0195/2 hrsz-ú ingatlanon nem veszélyes
hulladéklerakóra és csurgalékvíz tároló medencére vonatkozó , Adony Város
Önkormányzata ( 2457 Adony, Kossuth L. u. 4.) nevére szóló építési engedély (
száma: 60256/2/2012) jogutódlással a Vertikál Zrt (8154 Polgárdi, Bocskai u.39.)
jogutód részére kerüljön átírásra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalmú tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozatot ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) aláírja.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. április 15.
13. napirend
Bejelentések.

1./ Háziorvos kérdése.
Fischer József polgármester:
Sajnos az utóbbi időben a lakosság részéről a háziorvossal kapcsolatban több
probléma merült fel. Szóvá tették, hogy a háziorvos az ápolónőt nem engedi ki a
betegekhez beteglátogatás céljából. Ezt a lakosság nehezményezi, hiszen megszokták
azt, hogy szükség esetén az ápolónő akár vérnyomást mérni, akár kötözést elvégezni,
vagy egyéb feladat ellátásához házhoz megy a betegekhez.
Ez évek során így alakult ki. Nem volt háziorvos, csupán helyettesítő orvos látta el a
háziorvosi teendőket hosszú éveken át. Szükség volt az ápolónő ilyen irányú
munkájára. Ez jó volt a háziorvosnak, de nagyon jó volt a betegeknek.
Kérte a háziorvost, hogy állítsa vissza a régi rendet, hiszen azt a lakosok megszokták.
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A háziorvos három hónapja látja el háziorvosi feladatokat a községünkben.
Igyekszünk megtenni mindent, hogy kedvében járjunk, de kérjük, hogy Ő is
alkalmazkodjon a lakossághoz.
Mivel több probléma felmerült a háziorvosi ellátással kapcsolatban, valószínű, hogy
kéri a háziorvost, hogy a következő képviselő-testületi ülésen vegyen részt, s mondja
el problémáit, s a képviselő-testület tagjai is elmondhatják a lakosság problémáját.
Sajnos anyagi problémák is felmerültek a háziorvos részéről. Az idei évben a saját
munkabéréből a Faluvédő és Kulturális Egyesület részére felajánlott havi nettó
40.000.- Ft-ot háziorvos részére adta át ( összesen: nettó 120.000.—Ft-ot ) vissza
nem térítendő támogatásként azért, hogy az anyagi gondjain segítsen, az általa lakott
szolgálati lakás rezsiköltségét ki tudja fizetni.
Sajnos a háziorvos a mai napig még lakbért sem fizetett a szolgálati lakásért.
Tudomása szerint a lakás gázszámláját : mintegy 62000.- Ft-ot sem fizette ki.
Nem fizette ki a kb. 16000.- Ft összegű villanyszámlát sem. Elmondta, hogy nagyon
sokba került az autójának javíttatása, e miatt nem fizette ki a számlákat.
Elmondta, hogy a havi fizetése nettó 82.000.—Ft, mert a többit levonják . Ebből nem
tud megélni. Ha nem tud az önkormányzat valamit kitalálni, hogy több legyen a
fizetése, akkor elmegy.
A háziorvos nem az önkormányzat alkalmazottja, hanem az OALI-é. Mi nem tudunk
részére bért és egyéb juttatást fizetni, csak az OALI-n keresztül.
Az OALI szerint az lenne a járható út, ha szerződést kötnénk a háziorvossal
valamilyen feladatra.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A háziorvos munkáltatója valóban 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 ugyanúgy, 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.
Az Önkormányzatnak megbízási szerződések megkötése, azzal kapcsolatos döntések
meghozatala előtt mérlegelnie kell, hogy az adott munkavégzésre szükség van-e
illetve, hogy a megbízási díj és a végzett munka értékének megfelelő legyen, a kettő
egymással arányban álljon.
Fischer József polgármester:
A jogszabályokat be kell tartanunk. Csak olyan kifizetéseket eszközölhetünk, ami
jogszerű. Nem mehetünk bele olyan kifizetésekbe, amiből probléma lehet.
Az OALI engedélyezte a háziorvos számára, hogy vállalkozóként más feladatokat
,ügyeleti feladatot végezhessen.
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Ehhez nekünk semmi közünk. Ha ellátja a feladatát, akkor mellette tőlünk bármilyen
munkát végezhet.
Azt el tudja képzelni, ha a háziorvos előadásokat tart pl. Nyugdíjas Klubban, BabaMama klubban, azért díjazást kapjon természetesen számla ellenében.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Hangsúlyozza, hogy minden kifizetés csakis szabályosan történhet. Nem lehet
kifizetni semmit, amely mögött nincs szabályosan megkötött szerződés, munkavégzés
illetve ennek a teljesítésigazolása.
Az Önkormányzatnak megbízási szerződések megkötése, azzal kapcsolatos döntések
meghozatala előtt mérlegelnie kell, hogy az adott munkavégzésre szükség van-e
illetve, hogy a megbízási díj és a végzett munka értékének megfelelő legyen, azzal
arányban álljon.
A háziorvossal folytatott beszélgetések során már több alkalommal elhangzott , hogy
mind a megbízási díj, mind a belföldi kiküldetésre fizetett útiköltség személyhez
kötődő kifizetés. Ahogy korábban is említette az önkormányzati szolgálati lakásért az
önkormányzat rendeletében meghatározott bérleti díjat minden lakónak, bérlőnek, így
a háziorvosnak is meg kell fizetnie a lakás rezsijével egyetemben.
A háziorvos ezt a tényt valamiért nem akarja elfogadni.
Továbbra is az a véleménye, 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.
Fischer József polgármester:
Szakmailag a munkájával nagyon meg vannak elégedve az emberek. A
kommunikációjával, az emberi magatartásával vannak problémák.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Még egyetlen orvosnak sem mondták soha, hogy hogyan rendeljen. Amíg probléma
nem merült fel, addig nem foglalkoztunk vele.
Többször hallotta, hogy a háziorvos nem megy ki a betegekhez.
Azt is tudja, hogy volt olyan beteg, aki a kórházból hazajött, s három hétig volt egy
kötés a fején, mert nem engedte ki az ápolónőt, hogy átkösse a beteg sebét. Akkor
ment ki hozzá az ápolónő átkötni a sebet, amikor a háziorvos nem dolgozott, Dr.
Koroknai Géza helyettesítette.
Ezen változtatni kell. Ha hívják az orvost ki kell mennie a beteghez. Ha nem
szükséges, hogy Ő menjen, akkor küldje ki az ápolónőt.
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Zab Zsuzsanna települési képviselő:
A pénzügyeivel állandóan probléma van. Ezt egy idő után meg lehet unni.
Fischer József polgármester:
Feltétlenül változtatni kell azon, hogy az ápolónő járjon ki a faluba úgy, mint azt
korábban tette. Nem szabad a már jól működő ellátást elrontani.
Ha szükséges, akkor a háziorvosnak is ki kell mennie a beteghez.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Az ápolónő lelki beteg, amiért nem mehet ki a betegekhez. A lakók rá haragszanak,
mert nem tudják, hogy miért nem megy ki a betegekhez.
Fischer József polgármester:
A felvetett problémán sürgősen változtatni kell. Utána néznek, hogy mire van
lehetőség. A háziorvost meg fogja hívni a testületi ülésre.
2. Tájékoztatás a START MUNKAPROGRAMOKRÓL.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy:
A Dunaújvárosi Vízi-társulat 8 fő közmunkást alkalmaz 2012. április hó 27napjától. Ennek nagyon örülünk, hiszen a munkanélküliek munkához, kicsit
több jövedelemhez jutnak. Jelenleg Hantos község területén dolgoznak , a
Rákóczi utcai árkot teszik rendbe. Az átereszeket, ahol szükséges ki kell
cserélni. Az átereszeket a lakóknak kell megvásárolni. Az önkormányzat segít
az átereszt beszerezni, hazahozatni, de a lakóknak a beszerzési árukat viszont
meg kell fizetni.
A Vízi-társulat által foglalkoztatottak fő munkája a külterületi árkok
rendbetétele lesz.
• 2012. április hó l- napjától szintén több közmunkás áll munkába 6-órás
munkára. A kultúrházban több olyan munka , feladat van, melyet szeretne
elvégeztetni a közmunkásokkal.

•

•

A Hadiút rendbetétele, tisztítása, fa, csihatag ritkítása, irtása is folyamatban
van. A Start munkaprogram keretében hat fő dolgozik a Hadiúton. Nagyon
szép munkát végeznek ott is a közmunkások. Sajnos már volt a dolgozókban
kullancs.
Véleménye szerint kullancs elleni védőoltást kellene kapni a dolgozóknak, s
ezt az önkormányzatnak ki kellene fizetni ezeknek.
Az oltás 5 ezer Ft /fő lenne . Javasolja, hogy az önkormányzat fizesse ki az
oltást a dolgozók részére.
Az oltás nem kötelező.
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Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzott javaslatával kapcsolatban
van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja, hogy az önkormányzat által a Start munkaprogramok keretében
foglalkoztatott 12 fő közmunkások részére kullancs elleni védőoltást biztosítson az
önkormányzat 60.000.—Ft értékben.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért , az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a kullancs elleni védőoltás ügyében :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2012. (III. 29. )számú
határozata
A START MUNKAPROGRAMOK keretében foglalkoztatottak számára
kullancs elleni védőoltás biztosításáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében az Önkormányzat által START MUNKAPROGRAMOK
keretében foglalkoztatott számára kullancs elleni védőoltás biztosítására
vonatkozó előterjesztést és az ügyen az alábbi döntést hozta:
A
Képviselő-testület az Önkormányzat által 2012. évben START
MUNKAPROGRAMOK keretében foglalkoztatott összesen 12 fő számára
a kullancs elleni védőoltás lehetőségét biztosítja.
A kullancs elleni védőoltás költségeinek fedezetére 60.000.- Ft –ot a 2012. évi
költségvetéséből a tartalék terhére biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fischer József polgármester.
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3. Testvér települési táblák elhelyezéséről
•

A Faluvédő és Kulturális Egyesület ülésén tájékoztatták arról, hogy a Dániai
testvér településről , a testvér települési kapcsolatunk X: évfordulóján
ellátogatnak hozzánk wellingi barátaink. A Faluvédő- és Kulturális Egyesület
régóta dédelgetett vágya, hogy a településtábláink alatt, más településükhöz
hasonlóan legyen testvértelepülés tábla is elhelyezve.
A Faluvédő és Kulturális Egyesület az Önkormányzattól csak hozzájárulást vár
a táblák elhelyezéséhez, de Ő azt javasolja- tekintettel arra, hogy Vellingi
Önkormányzat és településünk Önkormányzata között él ez a testvér települési
kapcsolat, hogy a táblák beszerzését az Önkormányzat végezze el.
Amennyiben a képviselő-testület támogatja ebben az elképzelésében, akkor a
táblákat még a dán vendégeink megérkezése előtt szeretné elhelyeztetni
település tábláink alá „ Testvér településünk Dániai Welling „ feliratú táblát.
Egy tábla ára kb. 50-60 ezer Ft-ba kerülne. Javasolja, hogy két táblát
vásároljon meg az önkormányzat, de arra kér javaslatot, hogy a faluba
bevezető 4 hely közül hova helyezzük ki ezeket a táblákat.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az elhangzott javaslattal kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, hozzászólása.

Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
A Faluvédő és Kulturális Egyesület úgy döntött, hogy ezeket a táblákat feltétlenül
szeretnék elhelyezni a főút mellett. Az Önkormányzatnak , mint az út kezelőjének a
hozzájárulását szeretnék kérni a táblák elhelyezéséhez. Nem azt kérték, hogy az
önkormányzat vásárolja meg a táblákat, hanem azt, hogy járuljon hozzá az
elhelyezéséhez.
A Faluvédő és Kulturális Egyesület ezzel is szeretné kifejezni elkötelezettségét a
testvér települési kapcsolat fenntartása iránt.
1992-ben írta alá a két önkormányzat a testvér települési együttműködési
megállapodást, így testvér települési kapcsolat 20. évfordulójának tiszteletére Ő is
jónak találná a településtáblák alá testvér települési táblák elhelyezését
Véleménye szerint a két testvér települési tábla közül az egyiket a 6228 számú út és
a Nagylóki út kereszteződésében, a másikat pedig a 6228 számú út és a Hunyadi utca
kereszteződésében található településtábláink alá kellene elhelyezni.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Egyetért Gálné Papp Erika javaslatával. Véleménye szerint is a két testvér települési
tábla közül az egyiket a
6228 számú út és a Nagylóki út kereszteződésében, a
másikat pedig a 6228 számú út és a Hunyadi utca kereszteződésében található
településtábláink alá kellene elhelyezni
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Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Csatlakozik az előtte hozzászólókhoz, a két testvér települési tábla közül az egyiket a
6228 számú út és a Nagylóki út kereszteződésében, a másikat pedig a 6228 számú út
és a Hunyadi utca kereszteződésében található településtábláink alá helyeztessük el.
Az ügyben további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Az elhangzottakkal egyetértve javasolja, hogy az önkormányzat
„ Testvér
településünk a Dániai Welling „ felirattal két táblát rendeljen meg összesen
100.000.- Ft értékben és a két testvér települési tábla közül az egyiket a 6228 számú
út és a Nagylóki út kereszteződésében, a másikat pedig a 6228 számú út és a Hunyadi
utca kereszteződésében található településtábláink alá helyeztesse el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért , az kézfelemeléssel szavazzon.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2012. (III. 29. )számú
határozata
Döntés „Testvér településünk a Dániai Welling” feliratú táblák elhelyezéséről

Hantos
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
polgármester
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés „Testvér településünk a Dániai
Welling” feliratú táblák elhelyezéséről” című előterjesztést és az ügyben az
alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 3.§. (2) bekezdésében és a 9.§. (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a tulajdonában-kezelésében lévő Nagylóki út illetve
Hunyadi utca mellett található településnév tábla alá „ Testvér településünk a
Dániai Welling „ feliratú tábla elhelyezését határozta el. megrendelését
határozza el.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a „Testvér településünk a
Dániai Welling” feliratú táblákat rendelje meg, a táblák elhelyezéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
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A táblák beszerzési költségeinek fedezetére 100.000.- Ft –ot a 2012. évi
költségvetéséből a tartalék terhére biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fischer József polgármester
4.Hantosi Népdalkör támogatási kérelmének elbírálása.
Fischer József polgármester
A Hantosi Népdalkör támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A
támogatási kérelmet és a határozati javaslatot a képviselő-testület tagjai
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
A Civil szervezetek elszámolása során a
9. napirendi pontnál már részletesen
megtárgyaltuk a hantosi Népdalkör által végzett munkát, annak fontosságát. Szó volt
arról is, hogy egyre több a fellépésük, ami örömteli, de ugyanakkor jelentősen növeli
a kiadásaikat is.
Nagyon sokat tesznek a falunkért, sok helyen szerepelnek, Hantos község hírnevét
öregbítik.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a támogatási kérelmet fogadja el, s részükre
2012-évben 140.000.—támogatást biztosítson.
Kérdezi, hogy
hozzászólása.

az

elhangzottakkal

kapcsolatban

van-e

valakinek

kérdése,

A napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a támogatási kérelmet és a határozati javaslatot elfogadja , az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2012.( III.29. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Hantosi Népdalkör támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hantosi Népdalkör támogatási kérelmének helyt adva

a

A Hantosi Népdalkör részére
140.000 Ft (azaz egyszáznegyvenezer forint) vissza nem
térítendő támogatást állapít meg a Hantos Községi
Önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.23)
számú rendeletének 12. §.-ban , a 8. mellékletében foglalt
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás terhére a
Hantosi Népdalkör 2012. évi fellépései és versenyei utazási
költségei, a nevezési díjak valamint a Hantosi
Népdaltalálkozó rendezési költségei
fedezete biztosítása
céljából.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést a Hantosi Népdalkörrel aláírja.
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz
csatolva)
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. április 30.
5. Tájékoztatás a Faluvédő és Kulturális Egyesület „Hantosi Park, mint
Faluközpont felújítása” érdekében benyújtott pályázatához kapcsolódó
önkormányzati kezességvállalással kapcsolatban
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Faluvédő és Kulturális Egyesület
által a park felújítására benyújtott pályázat visszafizetése lezárult.
A Takarékpénztár részéről plusz költségek keletkeztek a pályázattal kapcsolatban.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület által a „Hantosi Park, mint faluközpont
kialakítása” című pályázatukon elnyert támogatási összeg az Egyesület titkára
tájékoztatása szerint az elmúlt héten, közel a felvett hitel futamidejének lejártához
megérkezett a számlájukra és így lehetőség volt a pályázat utófinanszírozott volta
miatt felvett hitel visszafizetésére is. Az Egyesület titkára úgy tájékoztatta, hogy a
támogatói okiratban szereplő támogatási összeg és a folyósított összeg között 71.000.- Ft eltérés van. A 71.000 Ft-tal kisebb összegű támogatás oka, hogy a
kultúrház homlokzata a pályázathoz benyújtott tervekhez képest más: a terveken a
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homlokzat teljesen egyenes, míg a valóságban nem teljesen az. Ebből fakadóan a
kivitelezés során az elvégzett vakolás néhány m2 –el kevesebb, mint ami a
pályázatban szerepelt. A pályázat megvalósítása érdekében felvett hitel folyósításának
feltételeként az Önkormányzat képviselő-testülete 2011. évben készpénzfizetéses kezességet
vállalt.
Ahogy már említette az Egyesület titkára tájékoztatása szerint az MVH-tól a Hantosi Park,
mint faluközpont kialakítására elnyert támogatás az egyesület számlájára megérkezett, a
felvett hitelt a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet Nagylóki Fiókjánál kiegyenlítésre
került. A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet Nagylóki Fiókja az önkormányzat
kezességvállalása miatt bejegyzett inkasszó jog törléséhez a hozzájárulást kiadta, amit
megküldtünk az Önkormányzat számlavezető bankjához, az OTP Sárbogárdi Fiókjához és
kérelmeztük annak törlését.
Ahogy azt már a civil szervezetek számára tavalyi évben nyújtott önkormányzati támogatások
elszámolása napirendi pontnál részletesen elmondta, a 2009. évben megkötött
együttműködési megállapodás alapján 2011. évben a Hantosi Faluvédő és Kulturális
Egyesület részére a Hantosi Park, mint faluközpont kialakítása leader pályázatához a
képviselő-testület 1.200.000 Ft vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatást nyújtott.
Az önkormányzat által nyújtott támogatást az Egyesület, az általa elnyert leader támogatás
utófinanszírozott volta miatt felveendő hitel költségeinek( hitelbírálati, hitelfolyósítási díjak,
közjegyzői díj valamint a hitel kamata) fedezete érdekében használhatja fel.

Az Egyesület titkára szóban arról tájékoztatta, hogy az Önkormányzat által nyújtott
1.200.000 Ft nem elegendő a felvett hitel költségeinek fedezetére, ugyanis ez csak a
hitel kamataira és a hitel miatti számlanyitás költségeire volt elegendő. A
hitelnyújtásához szükséges közjegyzői díjat és hitelbírálati , szerződéskötési díjat a
Faluvédő és Kulturális Egyesület fizette ki, melyre vélhetőleg támogatást szeretne
kérni az Önkormányzattól a 2009. évi együttműködési szerződés alapján.
A pontos összeget nem tudta még megmondani, nagyságrendileg 300-400 ezer Ft-ról
van szó.
Tájékoztatta az Egyesület titkárát, hogy támogatást csak abban az esetben nyújthat a
képviselő-testület, ha erre irányuló kérelmet benyújtják illetve, ha az előző
támogatásról maradéktalanul, bizonylatokkal alátámasztva elszámolnak.
A képviselő-testület pozitív döntése esetén pedig a kapott támogatásról természetesen
a testület által jóváhagyott támogatási szerződés szerint el kell számolni.
Annak nagyon örül, hogy a park felújítása, a faluközpont kialakítása projekt
befejeződött, a megszépült Park minden lakónk számára nyitva áll.
6. Egyebek:
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a mai napon több, mint 30 millió Ft
van a számlánkon. Kifizetetlen számlánk nincs.
A Start munkaprogramon keresztül nagyon sok feladatok meg tudunk oldani.
70 db gyümölcsfát szeretnénk elültetni. A burgonya már el van vetve.
Szerszámok rendelkezésre állnak.
Három nagy teljesítményű bozótirtónk , láncfűrészünk van.
Beindult a komposztálás is.
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A temető bekerítése folyamatban van, hamarosan elkészül.
Várhatóan lesznek pályázatok kiírva alternatív fűtésre való áttérésre az oktatási
intézményeiknél. A pályázat kiírása esetén majd el kell gondolkodni a pályázat
benyújtásáról,
erre
akkor
még
vissza
kell
térni.
Sajnos még mindig nincs végső döntés a Rákóczi utca , Hunyadi utca felújításának
felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatban. Sajnos már nem nagyon bízik benne.
Ha nem nyer a pályázat, akkor az utak felújítását, kátyúzását saját erőből meg kell
oldanunk, mert balesetveszélyesek.
•

Hantos Község Önkormányzata kérte, hogy a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű
önkéntes munkásokat foglalkoztathasson. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Esélyegyenlőségi Főosztálya önkormányzatunkat a 2776 sorszám alatt
nyilvántartásba vette.
2012. március 14-től jelenleg is négy fő végez közérdekű önkéntes
tevékenységet. Ezzel a lehetőséggel hozzásegítjük az aktív korúak ellátásában
– azon belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket – ahhoz,
hogy egy hónap munkát végezzenek, s továbbra is jogosultak legyenek az
aktív korúak ellátására.
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

/ : Suhaj Józsefné :/
jkv. hitelesítő

