JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26án ( csütörtökön ) 17.30 -órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Konc Katalin ,
Suhaj Józsefné települési képviselő.
Hangyál Csaba ,
Zab Zsuzsanna települési képviselő.

Továbbá:
Gálné Papp Erika körjegyző,
Horváth Jánosné jegyzőkönyv-vezető
Hóringer Margit családgondozó

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

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s öt
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné
települési
képviselőt megválasztotta.
Fischer József polgármester :
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében ügyrendi változtatást
javasol. Javasolja, hogy a Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységről
napirendi pont
első napirendként kerüljön
megtárgyalásra, így a családgondoznak az összes napirendi pont tárgyalásán –
amennyiben nem kíván maradni- nem kell részt vennie.
Ötödik napirendi pontnak javasolja felvenni a : A hulladékgazdálkodásról szóló
8/2006. (III.29.) és a 14/2008. (XII.23.) ,a 11/2009.(IX.30.) valamint a
15./2009.(XII.15.)
önkormányzati
rendeleteivel
módosított
2/
2003(II.20.).önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
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A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért.
E módosító javaslat után javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
1.) Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről
Előadó: Gálné Papp Erika körjegyző
2.) Döntés a KEOP-7.1.0/11 pályázati intézkedésre benyújtott,
„Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-20110071 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a
megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások
előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független
hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására beérkezett
ajánlatokról, szerződéskötésről.
Előadó: Fischer József polgármester
3.) Döntés a KEOP-7.1.0/11 pályázati intézkedésre benyújtott,
„Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-20110071 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a
projektmenedzsment feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról,
szerződéskötésről.
Előadó: Fischer József polgármester
4.) Döntés a KEOP-7.1.0/11 pályázati intézkedésre benyújtott,
„Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-20110071 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a
megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok
ellátása ellátására beérkezett ajánlatokról, szerződéskötésről.
Előadó: Fischer József polgármester
5.) A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.) és a 14/2008.
(XII.23.) ,a 11/2009.(IX.30.)
valamint a 15./2009.(XII.15.)
önkormányzati
rendeleteivel
módosított
2/2003(II.20.).önkormányzati rendelet módosítása.
6.) Bejelentések
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
Megkérdezi a körjegyző asszonyt, hogy amennyiben a komplex, átfogó beszámoló a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló írásos beszámolóval
kapcsolatban van szóbeli kiegészítése.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A komplex, átfogó beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
szóló írásos beszámolóhoz kapcsolódóan kettő dologról szeretné tájékoztatni a
képviselő-testületet.
2012. évben alapvetően módosult az igazolatlanul mulasztó diákok ügyében a
gyámügyi eljárás. Változott a tankötelezettség fogalma: 2012. szeptember 1-jétől a
gyermek 16. életévéig tart. Azoknak a gyerekeknek, akik az idei tanévben kezdték
meg a 9. évfolyamot vagy annál magasabb (tehát 9., 10., 11., 12.) évfolyamon
tanulnak, még a 18. életévükig tart a tankötelezettség, egész pontosan annak a
tanévnek a végéig, amelyik tanévben betöltik a 18. évüket. Tehát aki például 1996
szeptemberében született, most 9. évfolyamra jár, a 18. évét 2014 szeptemberében tölti
be, így a 2014/2015. tanév végéig – 2015. június 15-éig–tanköteles korú, még akkor
is, ha közben nagykorú lett.
Értelemszerűen, ha valaki 1996 előtt született, rá is ugyanez a szabály vonatkozik,
tehát annak a tanévnek a végéig tanköteles, amelyik tanévben betölti a 18. életévét.
Akik a 2012/13-as tanévben lesznek 9. évfolyamosok, vagy még ez alatti évfolyamra
járnak, tehát most 8. osztályosok vagy ennél alsóbb osztályokba járnak, nekik 16 éves
korukig tart a tankötelezettségük. Fontos változás, hogy ők már nem a tanév végéig,
hanem a 16. életévük betöltéséig tankötelesek. Ha tehát a gyermek április 26-án tölti
be a 16. életévét, akkor ő április 27-én már nem tanköteles. A tankötelezettség nem
teljesítése miatt már nem lehet szankcionálni.
A családok támogatásáról, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény 2010-ben
bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Ez gyakorlatilag a családi
pótlékot jelenti, a tanköteles korú gyermekek vonatkozásában.
2012. január 31-éig ha a tanköteles gyermek nem teljesítette tankötelezettségét, és
összegyűlt 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelezte a jegyzőnek. A jegyző végzésben
figyelmeztette a szülőt, hogy ha az adott tanévben igazolatlanul mulasztott órák száma
eléri az 50-et, elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg
a gyermek védelembe vételét.
Hantoson– a többi településhez viszonyítva – elenyésző volt a 10 órás illetve az 50
órás jelzések száma. Így az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére és ezzel
összefüggésben gyermek védelembe vételére is csak egy esetben került sor.
2012. február 1-jétől jelentősen szigorodott a szabályozás:
Alapvető változás, hogy a 10 órás, illetve az 50 órás jelzés beérkezésekor mindig
vizsgálnunk kell azt, hogy a diák betöltötte-e a 16. életévét vagy sem.
Ha az iskola arról tájékoztatja a jegyzőt, hogy a diák 10 órát mulasztott igazolatlanul,
a jegyző:
- 16 éven aluli diák esetén figyelmezteti a szülőt, hogy az 50. igazolatlanul mulasztott
kötelező tanórai foglalkozás után az iskoláztatási támogatás (családi pótlék)
folyósítását felfüggeszti, és a gyermek védelembe vételéről dönt;
- 16. életévét betöltött diák esetén figyelmezteti a szülőt, hogy az 50. igazolatlanul
mulasztott kötelező tanórai foglalkozás után az iskoláztatási támogatás szüneteltetését
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kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál (az iskoláztatási támogatást folyósító
szervnél).
A folyósítás felfüggesztése és a folyósítás szüneteltetése nem ugyanazt jelenti:
-felfüggesztés esetén a felfüggesztés ideje alatt nem kapja meg az iskoláztatási
támogatást (családi pótlékot), később viszont megkapja (annyi hónap alatt,
részletekben, ahány hónapig fel volt függesztve a támogatás folyósítása);
- a szüneteltetés ideje alatt viszont nem is jár az iskoláztatási támogatás (családi
pótlék), tehát a szülő később sem kapja meg az ezekre a hónapokra járó támogatást.
A fentiek akkor érvényesek, ha 10 órás jelzés érkezik az iskolától, hogy mulasztott a
diák. Előfordul azonban, hogy nem érkezik 10 órás jelzés az iskolától, és ennek az az
oka, hogy az osztályfőnök az első néhány nap után még nem tudja eldönteni, hogy az
a mulasztás igazolt vagy igazolatlan hiányzásnak számít-e majd.
Az 50 tanóra akár két hét alatt is összejöhet, az osztályfőnök nem fogja minden nap
keresni a szülőt, hogy a gyermeke beteg-e vagy miért nem ment iskolába.
Így akár arra is lehet példa, hogy 10 órás jelzés nem érkezik az iskolától, hanem
egyből az 50 órás hiányzásról küldi a levelet a jegyzőnek.
Az 50 órás jelzésnél is vizsgálni kell, hogy a gyermek betöltötte-e már a 16. életévét –
ha igen, mikor töltötte be, volt-e 10 órás jelzés -, szóval több tényezőt kell figyelembe
venni. Az eljárás és a döntés tartalma függ attól is, hogy védelembe vett gyermekről
van-e szó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e. Így előfordulhat,
hogy ugyanabban az iskolában (osztályban) egyidős, ugyanannyi órát mulasztó
diákok esetén is eltér majd a döntés: egyik esetben a folyósítás felfüggesztésére, a
másik esetben szüneteltetésére kerül sor.
Az összes variáció végigkövetésére itt nincs mód, azonban fontos a szülőkben
tudatosítani, felhívni a szülők figyelmét arra, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük
iskolába járását, ha alapos indokkal (pl. betegség) mulaszt a tanórákról, akkor orvosi
igazolást csatoljanak az iskolának.
Hangsúlyozom:16. életévét betöltött diák esetén nem a jegyző dönt, hanem a Magyar
Államkincstár területi szervénél kezdeményeznie kell az iskoláztatási támogatás
szüneteltetését! A szüneteltetést kezdeményezni csak 16 év felett lehet!
Reméljük, hogy
hiányzásokról.

az iskoláktól kevesebb jelzést kapunk a jövőben az iskolai

A másik téma, amiről a komplex, átfogó beszámolóhoz kapcsolódóan tájékoztatni
szerette volna a képviselő-testületet az a 2012. évi nyári étkeztetés pályázat.
Részletesen ismerteti a támogatás igénylésének , folyósításának és elszámolásának
rendjére vonatkozó jogszabályt.
2012-ben a települési önkormányzatok ismét lehetőséget kapnak a hátrányos helyzetű
gyermekek
nyári
gyermekétkeztetésének
megszervezésére.
A
nyári
gyermekétkeztetéshez nyújtott központi támogatást e tárgyban 2012. május 10.
napjáig, a Magyar Államkincstárhoz benyújtandó pályázattal lehet megigényelni. A
határidő elmulasztása jogvesztő. A benyújtott támogatási kérelmekről és a támogatás
összegéről a nemzeti erőforrás miniszter 2012. május 30-ig dönt. A nyári
gyermekétkeztetéssel 2012.szeptember 17. napjáig kell elszámolni a Magyar
Államkincstár felé.
A támogatás igénylésének feltétele, hogy a települési önkormányzat 2012. június 18tól 2012. augusztus 31ig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon
keresztül vállalja a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
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rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek (a továbbiakban:
rászoruló gyermekek) étkeztetésének biztosítását napi egyszeri meleg étkeztetés
formájában. További feltétel , hogy az ételt a támogatás legalább harminc
százalékának megfelelő értékben a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban:
FVMr.) 2. § 1. pontja szerinti kistermelő vagy az FVMr. 1. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott földrajzi térségen belül mezőgazdasági vállalkozó által
megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, amit az elszámolásnál
számlával vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kell igazolni.Az
igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440
forint.
A nyári gyermekétkeztetés központi költségvetési támogatása során a településeket
három kategóriába sorolják be. Hantos Község Önkormányzata a támogatás
szempontjából a hátrányos helyzetűnek nem tekinthető települések közé lett
besorolva.
1. Leghátrányosabb helyzetű település valamennyi rászoruló, étkeztetést igénylő
gyermek után önerő nélkül is igényelhet támogatást
2. Hátrányos helyzetű település a rászoruló, étkeztetést igénylő gyermekek legfeljebb
50 %-a után önerő nélkül is igényelhet támogatást, továbbá az 50 %-os létszámon
felül annyi rászoruló gyermek után igényelhet támogatást, ahány rászoruló gyermek
önerőből történő étkeztetését vállalja.
3. Hátrányos helyzetűnek nem tekinthető település (Hantost a NEFMI rendelet ide
sorolta be) települési önkormányzata a rászoruló gyermekek legfeljebb 25 %-a után
önerő nélkül is igényelhet támogatást, továbbá a 25 %-os létszámon felül a
fennmaradó 75%-os, önerőből étkeztetett gyermeklétszám 50 %-a után igényelhet
csak támogatást, a további 50 % után pedig az étkeztetést a települési
önkormányzatnak önerőből kell biztosítani.
A 2011. évet megelőzően hosszú évek óta minden nyáron, az iskolai nyári szünidőben
100 %-os költségvetési támogatás leigénylésével megszervezésre került a rászorult
gyermekek nyári gyermekétkeztetésének biztosítása. 2011. évben Hantos a nagy
mértékű önerő biztosítása miatt nem tudott igényelni a nyári gyermekétkeztetés
megszervezéséhez központi támogatást.
Hantos Község Önkormányzatát ahogy említette már hátrányos helyzetűnek nem
minősülő települések közé sorolta be a NEFMI rendelet.
( A nyári gyermekétkeztetésről szóló tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva )

Fischer József polgármester :
A képviselő-testületnek át kell gondolnia, hogy a pályázatot benyújtja-e, az óvoda
konyhája tudja – e biztosítani a nyári időszakban a gyermekek részére a napi
egyszeri meleg ételt, át kell gondolni azt is, hogy 44- munkanapra, illetve 55
munkanapra igényeljük a támogatást illetve azon,hogy tudjuk-e biztosítani azokat a
feltételeket, amelyeket a jogszabály előír. Fel kell mérni, hogy hány gyermekre
tudunk esetlegesen a pályázatot benyújtani.
Vannak olyan családok, akik a támogatásra nagyon rászorultak. A gyermekek így a
nyáron meleg ételhez jutnának.
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El kell gondolkozni azon, hogy az óvoda meg tudja-e oldani a főzést a nyári
szünetben 44-munkanapon, illetve 55 munkanapon. A dolgozók ki tudják-e venni a
szabadságukat, a nyári meszelést meg tudják-e oldani a főzés közben, s érdemes-e a
pár gyermekért az óvodát nyáron üzemeltetni . Ki kell számítani az óvoda
üzemeltetésének költségét is.
Meg kell nézni, hogy az óvodai konyha mekkora mértékben használ a főzéshez
kistermelőktől vásárolt alapanyagot. A felvásárlást szerződéssel kell igazolni. A
támogatás elszámolása elég komoly. Nem kis adminisztrációs munkát igényel, de ha
megéri, akkor foglalkozni kell vele. A feltételek jobbak, mint a tavalyi évben voltak.

Kéri, hogy az átfogó , komplex gyermekvédelmi beszámolóval valamint az
elhangzott tájékoztatókkal kapcsolatban mondják el véleményüket, napirendre
vonatkozóan tegyék fel kérdéseiket.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Véleménye szerint jó lenne a pályázatot benyújtani, mert vannak olyan gyermekek,
akik egész nyáron nem jutnak meleg ételhez.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Valóban át kell gondolni a költségeket, s amennyiben megéri, akkor a pályázatot be
kell nyújtani.

Hóringer Margit családgondozó:
Ezt a munkát nem régóta látja el. Korábban Mezőfalván volt családgondozó. Úgy
látja, hogy községünkben nem súlyosak a problémák.
A családok munkáját igyekszik segíteni ellenőrző jelleggel. Rendszeresen látogatja
azokat a családokat, ahol korábban problémák merültek fel. Minden családban
megoldott volt télen a fűtés, a gyermekek ellátását is igyekeztek a szülők megoldani.
Sajnos megélhetési gondok vannak, több családban nagyon kevés a jövedelem. Úgy
látja, hogy a közhasznú program nagyon sokat segít a családokon, hiszen kicsit több
bevételhez jutnak, a megélhetésüket nagyban segíti.
Igyekszik a családok bizalmát megnyerni, s „ kényesebb „ ügyekben is segíteni. A
jelzőrendszer jó működik, a problémás családokról, gyermekekről rendszeresen
jelzést kap a védőnőtől, az iskolától, óvodától.
Nem kellett javaslatot tenni védelembe vételre, illetve gyermek családból történő
kiemelésére. A problémákat alapellátás keretében sikerült megoldani.
A napirendre vonatkozóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester :
A beszámolót elfogadja, s javasolja, hogy
Komplex, átfogó beszámoló a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló
határozati javaslatot
képviselő-testület fogadja el.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2012. ( IV.26. ) számú
határozata
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló
komplex átfogó beszámolóról.
Hantos Község Képviselő-testülete a 2011. évi
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
komplex, átfogó beszámolót elfogadja.

tevékenységről

szóló

Utasítja a körjegyzőt , hogy a beszámolót a Fejér Megyei
Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala részére küldje
meg.
Felelős: Gálné Papp Erika körjegyző
Határidő: jóváhagyást követő 5 nap

Fischer József polgármester:
Megköszöni a körjegyző és a családgondozó beszámolóját, s további jó munkát
kíván.
Hóringer Margit családgondozó az első napirend lezárása után - 18-órakor elhagyta a helyiséget.

8

2. napirend
Döntés a KEOP-7.1.0/11 pályázati intézkedésre benyújtott, „Hantosi ivóvíz arzén
mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projekt előkészítési
szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése,
az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására beérkezett ajánlatokról, szerződéskötésről.

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a „Hantosi ivóvíz arzén mentesítése”
elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a
megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése, az előkészítő
szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően a képviselő-testületi határozatban
szereplő három cégnek megküldtük az ajánlattételi felhívásunkat, melyre két cég küldte meg
határidőre az ajánlatát.
A beérkezett ajánlatok felbontatlanok. A Képviselő-testület jelenlétében felbontja a lezárt

borítékban lévő ajánlatokat és ismerteti azokat. ( az ajánlattételi felhívásra benyújtott
ajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Elmondja, hogy a projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó
közbeszerzési eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges
független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására ajánlatot nyújtott be a

:
•
•

ANPAST Europroject Kft. 1053 .Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet ,
Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút
52. Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető ) .

A harmadik cég , a Berill Global Kft-től
felhívásunkat átvették.

nem érkezett ajánlat, de az ajánlattételi

A beérkezett ajánlatok formailag és tartalmilag megfelelnek az ajánlattételi felhívásban
előírt feltételeknek. A döntésnél nem csak az árat, hanem a pályázó referenciáját is
figyelembe kell venni.
A beérkezett két ajánlat közül javasolja a Képviselő-testületnek, hogy válasszák ki azt ,
akit meg kíván bízni a projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó
közbeszerzési eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges
független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásával.

•

Az ANPAST Europroject KFT által megküldött ajánlat szerint a projekt
előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások
előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátását 990.000.- Ft + ÁFA megbízási

díjért vállalja.
•

A Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT által megküldött ajánlat szerint a
projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési
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eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független
hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátását 500.000.- Ft + ÁFA
megbízási díjért vállalja.
Részletesen ismerteti a benyújtott ajánlatokat.

Kéri a képviselő-testületet , hogy döntse el azt, hogy melyik cég ajánlatát fogadja el,
illetve hoz e döntést a mai ülésen, vagy újabb pályázatot ír ki.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el hozzászólásaikat, illetve
kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Véleménye szerint döntsünk a mai ülésen a beérkezett pályázatokból. Ha új pályázatot
írnánk ki , csak az időt húznánk.
A napirendre vonatkozóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester
Javasolja, hogy a KEOP-7.1.0/11 pályázati intézkedésre benyújtott, „Hantosi ivóvíz
arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projekt
előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások
előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a Conedis
Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT. által benyújtott ajánlatot fogadja el a Képviselőtestület és
projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó
közbeszerzési eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges
független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása érdekében a megbízási
szerződést a Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel kösse meg.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért , és a
kézfelemeléssel szavazzon.

határozati

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

javaslatot

elfogadja, az
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2012.( IV. 26.) Kt.
számú h a t á r o z a t a
Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt
előkészítő szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások
előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása érdekében kért és beérkezett árajánlatokról ,
és az 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 kért
és beérkezett
árajánlatokról
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 az
általa megkért és beérkezett árajánlatokból
Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető ) árajánlatát fogadja el.
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 ellátásával Conedis Pannónia
Oktatási és Tanácsadó KFT-t ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviseli: Pintérné
Gyuricza Ágnes ügyvezető ) bízza meg
A Képviselő-testület a „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP7.1.0/11-2011-0071. 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 ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) változtatás
nélkül jóváhagyja.
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 szerződést Conedis
Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
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Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető ) írja alá , a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. április 30.

3. napirend
Döntés a KEOP-7.1.0/11 pályázati intézkedésre benyújtott, „Hantosi ivóvíz
arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú
projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátására
beérkezett ajánlatokról, szerződéskötésről.
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a

„Hantosi ivóvíz arzén mentesítése”
elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projekt projektmenedzsment
feladatai ellátására a képviselő-testületi döntésnek megfelelően a képviselő-testületi
határozatban szereplő három cégnek megküldtük az ajánlattételi felhívásunkat, melyre
mindhárom cég megküldte határidőre az ajánlatát.
A beérkezett ajánlatok felbontatlanok. A Képviselő-testület jelenlétében felbontja a lezárt
borítékban lévő ajánlatokat és ismerteti azokat. ( az ajánlattételi felhívásra benyújtott
ajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Részletesen ismerteti a benyújtott a ajánlatokat , az ajánlattevők által tett árajánlatot.
A

„Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító
számú projekt projektmenedzsment feladatai ellátására a következő ajánlatok

érkeztek vissza:
•

•

Girasole Properties Kereskeselmi , Szolgáltató és Tanácsadó KFT. 1054
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 40. 4.em. 3. által megküldött ajánlat
alapján a cég a „Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/112011-0071 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatai ellátását
780.000 Ft + ÁFA megbízási díjért,
EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 1122 Budapest, Határőr
út 39. által megküldött ajánlat alapján a cég a „Hantosi ivóvíz arzén
mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projekt

projektmenedzsment feladatai ellátását 450.000.—Ft + ÁFA megbízási
díjért ,
•

Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár,
Várkörút 52.
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes
ügyvezető ) által
megküldött ajánlat alapján a cég a „Hantosi ivóvíz arzén mentesítése”
elnevezésű
KEOP-7.1.0/11-2011-0071
azonosító
számú
projekt
projektmenedzsment feladatai ellátását 250.000.—Ft + ÁFA megbízási díjért
vállalja.
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A beérkezett ajánlatok formailag és tartalmilag megfelelnek az ajánlattételi felhívásban
előírt feltételeknek.
A döntésnél nem csak az árat, hanem a pályázó referenciáját is figyelembe kell venni.
Részletesen ismerteti a benyújtott ajánlatokat

Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
Hozzászólás:
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Javasolja , hogy a Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT. pályázatát fogadja el a
képviselő-testület. Az Ő ajánlatuk a legkedvezőbb anyagi szempontból.
A napirendre vonatkozóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester
Javasolja, hogy a KEOP-7.1.0/11 pályázati intézkedésre benyújtott, „Hantosi ivóvíz
arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projekt
előkészítési szakaszában a projektmenedzsment feladatok ellátására beérkezett
ajánlatok közül a Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT által benyújtott ajánlatot
fogadja el a képviselő-testület, a „Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” elnevezésű KEOP7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatai ellátása
érdekében a megbízási szerződést a Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel
kösse meg.
Az ajánlott megbízási díj is kedvező és munkájukban is bízik.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2012.( IV. 26.) Kt.
számú h a t á r o z a t a
Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ

ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú
projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok ellátása érdekében kért
és beérkezett árajánlatokról , és az ehhez kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából „ HANTOSI

IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító
számú projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok ellátása
érdekében kért és beérkezett árajánlatokról , és az ehhez kapcsolódó megbízási
szerződés tervezetről ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hantosi ivóvíz minőségjavítás
céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-

2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri
feladatok ellátása érdekében az általa megkért és beérkezett árajánlatokból :
Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető ) árajánlatát fogadja el.
a „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071.
azonosító számú projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok
ellátásával Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT- t ( 8000 Székesfehérvár,
Várkörút 52. Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető ) bízza meg .
A Képviselő-testület a „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP7.1.0/11-2011-0071.
azonosító
számú
projekt
előkészítő
szakaszában
a
projektmenedzseri feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés tervezetét ( írásban a
jegyzőkönyvhöz csatolva) változtatás nélkül jóváhagyja.
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
szerződést Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár,
Várkörút 52. Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető ) írja alá , a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. április 30.

4. napirend
Döntés a KEOP-7.1.0/11 pályázati intézkedésre benyújtott, „Hantosi ivóvíz
arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú
projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és
tájékoztatási feladatok ellátása ellátására beérkezett ajánlatokról,
szerződéskötésről.
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a

„Hantosi ivóvíz arzén mentesítése”
elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában
a megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátására a
képviselő-testületi döntésnek megfelelően a képviselő-testületi határozatban szereplő három
cégnek megküldtük az ajánlattételi felhívásunkat, melyre két cég küldte meg határidőre az
ajánlatát.
A harmadik cég e-mailen megköszönte a megkeresését, de tekintettel arra, hogy a kért
feladatok közül nem mindegyik ellátását tudná vállalni, nem kívánt ajánlatot benyújtani. ( Email a jegyzőkönyvhöz csatolva)

14

A beérkezett ajánlatok felbontatlanok. A Képviselő-testület jelenlétében felbontja a lezárt

borítékban lévő ajánlatokat és ismerteti azokat. ( az ajánlattételi felhívásra benyújtott
ajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Részletesen ismerteti a benyújtott a ajánlatokat , az ajánlattevők által tett árajánlatot.
A

„Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító
számú projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és

tájékoztatási feladatok ellátására a következő ajánlatok érkeztek vissza:
•

Girasole Properties Kft.1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 40. által
benyújtott ajánlata alapján a „Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” elnevezésű
KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a
megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátását
520.000.—Ft + ÁFA megbízási díjért vállalná.

•

AZITOP Kiadó és Tanácsadó Betéti Társaság ( Sárbogárd, Szent István út 56/A ,
Képviseli: Alpek Zoltán vezető tisztségviselő ) által benyújtott ajánlata alapján a
„Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító
számú projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó
PR és tájékoztatási feladatok ellátását 340.000.—Ft + ÁFA megbízási díjért

vállalná.
Részletesen ismerteti a benyújtott pályázatokat.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
Hozzászólás:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Az AZITOP Kiadó és Tanácsadó Betéti Társaság tette a kedvezőbb ajánlatot, javasolja, hogy
az Ő pályázatát fogadja el a képviselő-testület.

A napirendre vonatkozóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester
Javasolja, hogy a KEOP-7.1.0/11 pályázati intézkedésre benyújtott, „Hantosi ivóvíz
arzén mentesítése” elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projekt
előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási
feladatok ellátása beérkezett ajánlatok közül az AZITOP Kiadó és Tanácsadó Betéti
Társaság ajánlatát fogadja el a Képviselő-testület és a
KEOP-7.1.0/11 pályázati
intézkedésre benyújtott, „Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” elnevezésű KEOP7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási
szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátására az AZITOP Kiadó és
Tanácsadó Betéti Társasággal kössön megbízási szerződést.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, s a határozati javaslatot elfogadja,
szavazzon.

az kézfelemeléssel
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2012.( IV. 26.) Kt. számú h a t á r o z a t a
Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ

ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú
projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és
tájékoztatási feladatok ellátása érdekében kért és beérkezett árajánlatokról , és az
ehhez kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából „ HANTOSI

IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító
számú projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó PR
és tájékoztatási feladatok ellátása érdekében kért és beérkezett árajánlatokról , és
az ehhez kapcsolódó megbízási szerződés tervezetről ” című előterjesztést és az ügyben az
alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hantosi ivóvíz minőségjavítás
céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-

2011-0071. azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási
szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátása érdekében az általa
megkért és beérkezett árajánlatokból
AZITOP Kiadó és Tanácsadó Betéti Társaság ( Sárbogárd, Szent István út 56/A ,
Képviseli: Alpek Zoltán vezető tisztségviselő ) árajánlatát fogadja el
a „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071.
azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra

vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátásával
AZITOP Kiadó és Tanácsadó Betéti Társaságot ( Sárbogárd, Szent István út 56/A ,
Képviseli: Alpek Zoltán vezető tisztségviselő ) bízza meg .
A Képviselő-testület a „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a
megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátásáról szóló
megbízási szerződés tervezetét ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) változtatás nélkül
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy a „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt

előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és
tájékoztatási feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződést AZITOP Kiadó és
Tanácsadó Betéti Társaság ( Sárbogárd, Szent István út 56/A , Képviseli: Alpek Zoltán
vezető tisztségviselő )
írja alá , a szükséges intézkedéseket tegye meg.

16

Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. április 30.

5. napirend
A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.) és a 14/2008. (XII.23.) ,a
11/2009.(IX.30.) valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati rendeleteivel
módosított 2/2003(II.20.).önkormányzati rendelet módosítása.

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 rendelettervezettel kapcsolatban a
mondja el szóbeli kiegészítését.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A Képviselő-testület az utóbbi időszakban kétszer is foglalkozott a szilárd
hulladékkezelési szolgáltatási díjjal. Először 2011. december ülésén, amikor az
évente szokásos rend alapján a szolgáltató által javasoltak szerint meghatározta a jövő
évre vonatkozó díjakat. Ezt követően az országgyűlés 2011. december 23. ülésén
elfogadta az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011.
évi CCI törvényt (továbbiakban: törvény), amelynek 196. § (2) bekezdése úgy
rendelkezett, hogy a díj 2012. évi mértéke a képviselő-testület által 2011. évre
megállapított díjat nem haladhatja meg, ezért többek között a szilárd hulladék
kezelési közszolgáltatási díjak megállapítására vonatkozó rendeletet is hatályon kívül
kellett helyezni, amit Képviselő-testületünk 2012. márciusi ülésén meg is tett.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) a
2012. évi XXVIII. törvény alapján 2012. április 07-i hatállyal ismét módosult.
A Hgt. 57. § -a módosult és egy új, 58. §-al egészült ki az alábbiak szerint:
„57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési díj
mértéke 2012. évre, ha 2011. évre az egyszeri ürítési díj mértéke
a) meghaladta a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek más
űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, nem haladhatja meg a 2011.
évre megállapított egyszeri ürítési díj mértékét,
b) nem haladta meg a 120 l méretű tárolóedény esetében a nettó 650 Ft-ot, vagy ennek
más űrmértékű tárolóedényhez viszonyított arányos összegét, legfeljebb 650 Ft-ig,
vagy ennek arányos mértékéig emelhető.
(2) Ha 2012. évre a közszolgáltatási díj alapdíj (rendelkezésre állási díj) és ürítési díj
megállapításával történik, a közszolgáltatási díj egyszeri ürítésre eső mértéke nem
haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget.”
58.§ Az 57. §-ban meghatározott rendelkezéseket a 2012. április 15-től fizetendő
közszolgáltatási díjak tekintetében kell alkalmazni.”
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A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása (a továbbiakban
Kormányrendelet) 2012. április 01-én lépett hatályba.
A Kormányrendelet 11. § (2) A 2012. évben a 3. § (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a
Hgt. 57. §-ában foglalt rendelkezésre tekintettel kell alkalmazni.
(3) Ha az önkormányzat a 2012. évben a közszolgáltatási díjat a (2) bekezdésben
foglaltak alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, akkor a 3. §
(5) bekezdésében foglalt díjkompenzáció alkalmazása során az önkormányzat
legfeljebb a (2) bekezdés alapján meghatározott díj mértékéig köteles a közszolgáltató
részére a 2012. évre díjkompenzációt fizetni.
A 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése értelmében, ha a
közszolgáltatási díjat az önkormányzat az (1)-(4) bekezdés alapján számított díjnál
alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában
köteles a közszolgáltatónak megtéríteni. Abban az esetben, ha az önkormányzat
díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg, a felmerülő
költségeket a közszolgáltató számára az önkormányzat köteles megtéríteni.
A VERTIKÁL ZRT nagyon gyorsan reagált a törvényre, 2012. április 23-án érkezett
levelében kérte ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) , hogy a képviselő-testület soron
kívül tárgyalja meg a jogszabályi változás miatt a 2011. végén általuk javasolt
mértékű települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjakat 2012. április 15-i
hatállyal fogadja el a képviselő-testület A Képviselő-testület visszamenőleges
hatállyal nem alkothat rendeletet, legkorábban a kihirdetését követő nappal tudja
hatályba léptetni rendelkezéseit.
Ennek megfelelően készítettük elő a rendelet tervezet, melyet a települési képviselők
is kézhez kaptak, a Vertikál Zrt levelével együtt.
Kéri, hogy a 2012. december 14-én elfogadott 11/2011. ( XII.15.) számú rendelet
mértékének megfelelően a 2012. március 26-án a 3/2012. ( III.30.) számú rendelettel
hatályon kívül helyezett rendeletet újból alkossa meg a képviselő-testület a
jogszabály változás miatt.
Fischer József polgármester:
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Sajnos a törvények, jogszabályok állandóan
változnak, s nekünk azt követnünk kell. Nem javasolja, hogy az önkormányzat
vállaljon át közszolgáltatási díjat.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
Hozzászólás:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Többen szóvá tették, hogy csak egy számlát és befizetési csekket kaptak a
VERTIKÁL ZRT-től.
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A napirendhez egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006.
(III.29.) és a 14/2008. (XII.23.) ,a 11/2009.(IX.30.) valamint a 15./2009.(XII.15.)
önkormányzati rendeleteivel módosított
2/2003(II.20.).önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet fogadja el.
Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Szavazás a rendeletről:
Minősített többséggel:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletét megalkotta.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. ( IV. 27.) számú rendelete
A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.) és a 14/2008. (XII.23.) ,a
11/2009.(IX.30.) valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati rendeleteivel
módosított 2/2003(II.20.).önkormányzati rendelet módosítása.
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
A hulladékgazdálkodásról szóló 8/2006. (III.29.) és a 14/2008. (XII.23.) ,a
11/2009.(IX.30.) valamint a 15./2009.(XII.15.) önkormányzati rendeleteivel
módosított
2/2003(II.20.).önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló
rendelet- tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
( rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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6. napirend
Bejelentések.
1./ Tájékoztató a” Hantosi ivóvíz arzén mentesítése „ elnevezésű KEOP7.1.0/11-2011-0071 számon nyilvántartott beruházás költségeinek saját forrás
kiegészítése érdekében benyújtott BM EU ÖNERŐ ALAPHOZ benyújtott
pályázatról .
Fischer József polgármester
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a ” Hantosi ivóvíz arzén mentesítése „
elnevezésű KEOP-7.1.0/11-2011-0071 pályázat saját forrása kiegészítése érdekében a
BM EU ÖNERŐ ALAPHOZ benyújtott pályázatunk sikeres volt, összesen:
802.500.—Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyertünk a „Hantosi ivóvíz
arzénmentesítése” című
KEOP-7.1.0/11-2011-0071 projektünk saját forrás
kiegészítésére..
( A tájékoztató és a támogatási szerződés a jegyzőkönyvhöz csatolva. )
2./ Rákóczi – Hunyadi utca felújítása.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Rákóczi – Hunyadi utca felújítására
készült pályázat nem nyert, mivel nem tudtuk benyújtani technikai akadályok miatt.
Erről a képviselő-testületet már többször tájékoztatta. Sajnálja, mert nagyon nagy
szükség lett volna az utak teljes felújítására.
Mivel a pályázat nem nyert, saját erőből kell megoldanunk az utak kátyúzását,
javítását. Több cégtől bekért árajánlatot, ezek közül a Vertikál Zrt ajánlata volt a
legkedvezőbb.
A VERTIKÁL ZRT az utak kátyúzását elvégzi, a Hunyadi utca végét kb 25 méteres
teljes szélességű út burkolattal szinte újjá varázsolja ha az önkormányzat megrendeli.
Az utcák felújítása, kátyúzási munkálatai kb: 1.094.000.- Ft.-ba kerülne. A
kőszállítást – kb négy kamionnyi kő - és a patka elkészítésének költségét a
VERTIKÁL ZRT vállalta, mely kb. 387.500.- Ft-ba kerül. Ezzel a Zrt községünket
támogatja.
Amennyiben szükség van kézi munkaerőre, abban a közhasznú munkások segíteni
tudnak.
Amennyiben minden kőre nem lesz szükség az utak felújítása során, akkor a
megmaradt kő a temetőút, vagy a Telepi út javításához kerül felhasználásra.
Úgy gondolja, hogy az utak felújítására , javítására, kátyúzására kb. bruttó :650.000.Ft-ra lenne szükség. Az utak felújítását a VERTIKÁL ZRT készítené el.
Kéri a képviselő-testületet, hogy bízza meg azzal, hogy a munkálatokat a VERTIKÁL
Zrt-vel végeztesse el, s biztosítson
bruttó :
650.000.—Ft-ot a 2012.évi
költségvetésből erre a célra.
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A Simon Kft-től is kért anyagi segítséget az út javításához, - mivel a felújítandó utat
Ők is használják a nagy gépekkel - de még nem kapott választ.
Az utak annyira tönkre mentek, hogy feltétlenül szükség van a felújításukra, mert
több helyen balesetveszélyesek.
Kéri, hogy az elhangzottakhoz mondják el hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Valóban balesetveszélyes a Rákóczi és a Hunyadi utca . Ha baleset történik, az
önkormányzatot felelősségre vonják és esetleg kártérítésre is kötelezhetik.
Az utak javítására feltétlenül szükség van.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Rákóczi és Hunyadi utca felújítását a
VERTIKÁL ZRT-vel elvégeztesse, s arra bruttó 650.000.- Ft a 2012-évi
költségvetésből biztosítva legyen, s az erre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja,
az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2012. (IV.26.)
Kt. számú h a t á r o z a t a
Döntés az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő
Rákóczi utca és Hunyadi utca útburkolata javításáról
kátyúzásáról , felújításáról .
Hantos
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestülete
megtárgyalta polgármester előterjesztésében a „Döntés az
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Rákóczi utca
és Hunyadi utca útburkolata javításáról kátyúzásáról ,
felújításáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi
döntést hozta:
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában és
kezelésében lévő Rákóczi utca és Hunyadi utca útburkolata
javítását, kátyúzását , felújítását határozza el.
Az útburkolat javítási, kátyúzási, felújítási munkálatok
elvégzésére bekért ajánlatok közül a Vertikál Építőipari és
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Kommunális Szolgáltató Zrt ( 8154 Polgárdi, Bocskai 39.
Képviselő: Ferencz Kornél) ajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület az ajánlatnak megfelelően
az
útburkolat javítási, kátyúzási, felújítási munkálatok
elvégzésére bekért ajánlatok közül a Vertikál Építőipari
és Komunális Szolgáltató Zrt. ( 8154 Polgárdi, Bocskai 39.
Képviselő: Ferencz Kornél) bízza meg bruttó 650.000 Ftért.
A Képviselő-testület az útburkolat javítási, kátyúzási,
felújítási munkálatok elvégzésére 650.000 Ft-ot biztosít a
2012. évi költségvetéséből a tartalék terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet
módosítását készítse elő, a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Fischer József polgármester.

3./ Tájékoztató
feladatokról.

a

két ülés között végzett tevékenységről és a következő

Fischer József polgármester:
1./ Külterületi utak javítása .
•

A külterületi utak javítására a Start munkaprogramba 300.000.- Ft rendelkezésre
áll. ( földszállítás, traktor bérlet ) Ezt reméljük, hogy fel tudjuk használni.
A hantosi Tó-tól földet lehet szállítanunk a szükséges helyre.
Az elhangzottakat a képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul vete.

2./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása.
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a
2011.évi költségvetés
végrehajtásáról szóló
beszámolót azért nem tudta a Képviselő-testületnek
benyújtani, mert a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Társulás
2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló anyaga nem teljes, a
Képviselő-testület azt még nem tudja megtárgyalni és elfogadni.
Ehhez további adatokra, információra van szükség. A Mezőfalva – Hantos –
Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadása pedig meg kell előzze az Önkormányzat
költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet megalkotását, így várhatóan május
elején tartandó Képviselő-testületi ülésen tudja a képviselő-testület a zárszámadási
rendeletét megalkotni.
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Tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy a
Mezőfalva- HantosDaruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Petőfi Sándor
Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény valamint Tündérkert Óvoda 2011. évi zárását
2012. április 23-án kaptuk meg e-mail-en. A képviselő-tesztület tagjainak az
anyagot kiküldtük. Azt az Intézményfenntartó Társulás Felügyelő Bizottsága
2012. április 25-én megtárgyalta a a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós
Közoktatási Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló és
véleményezte azt.
A Képviselő-testület tagjai részére kiküldött anyagból úgy tűnik, hogy a tavalyi évben
kifizetett önkormányzati hozzájárulásunkon túl további 1.700.000.—Ft-ot kell még
Hantos Község Önkormányzatának kifizetni az Intézményfenntartó Társulás 2011.
évi működéséhez Mezőfalva részére, miközben tudomása szerint Daruszentmiklós
Önkormányzatának 2 millió forintot térít vissza a gesztor Önkormányzat..
A megküldött anyaghoz semmiféle szöveges indokolás nem érkezett, csupán utólag
kérésükre.
Az Intézményfenntartó Társulás ülésén Hangyál Csabával együtt részt vett. A feltett
kérdésekre sajnos nem kaptak választ.
Egy költségvetést nem lehet előre pontosan elkészíteni, természetesen előfordulnak
előre nem látható bevételek és kiadások is, de azokat utólag meg kell tudni indokolni
és mindenekelőtt a költségvetést módosítani kell. Sajnos a kiadásokat kellően nem
tudták megindokolni.
Egy társulásban mindenki egyforma és egyenrangú, tehát véleménye szerint azt is
tudni kellene, hogy a Mezőfalva, illetve Daruszentmiklós bevétele és kiadása hogyan
alakul.
Kéri , hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Az Intézményfenntartó Társulás Felügyelőbizottságának 2012. április 25-i ülésén részt
vett. A feltett kérdésekre nem kaptak megfelelő választ.
2012. szeptember l-ig nem akart vitatkozni a jelenlévőkkel. 2012. szeptember l-után
keményebben elmondja véleményét.
2012. szeptember l-től a hantosi Tagintézmény vezetőnek rendelkezésre kell, hogy
álljon legalább a tagintézmény költségvetése.
Úgy tűnik, hogy a hantosi Tagiskolát hibáztatják azért, hogy évek óta a kiadások
nagyon megnőttek.
Meg kell nézni azt is, hogy a hantosi intézményben használt fénymásolónak mennyi a
kiadása. Először azt mondták, hogy bérleti díjat fizet utána az iskola, majd később
kiderült, hogy átalánydíjat fizetnek érte. Jobban járnának, ha egy új fénymásolót
kapnának, amiért utólag nem kell fizetni semmit.
Nagyon sokallta a rágcsáló irtásra , kéményseprési költségre elszámolt kiadást, Nem
tudták megindokolni, hogy miért olyan magas.
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Most is azt tartja, s ezt Mezőfalván el is mondta, hogy ameddig a faluban él és
képviselő lesz addig foggal –körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy Hantos községben
megmaradjon az iskola, az l-6 osztály. Ha a törvény kimondja, hogy nem maradhat,
akkor nem tudunk tenni semmit.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Az Önkormányzat előző évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet tervezetet –
mely már valamennyi intézményfenntartó társulás zárszámadási adatait is tartalmazzaa képviselő-testületnek április 30-ig meg kell tárgyalnia.
A Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló az előző évekkel ellentétben
nem tartalmaz minden szükséges adatot, ahhoz, hogy a Képviselő-testület meg tudja
tárgyalni, el tudja fogadni.
Az Intézményfenntartó Társulás költségvetésének elfogadásához, a költségvetése
módosításához , a költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásához, az
intézményfenntartó társulásban résztvevő, valamennyi fenntartó önkormányzat
egyetértő döntése szükséges.
Az intézményfenntartó társulás gazdálkodása a fenntartók által jóváhagyott
költségvetése alapján kell történjen, ha az eredetileg jóváhagyott bármelyik előirányzat
a működtetéshez nem elegendő, akkor a költségvetést módosítani kell, melyhez szintén
valamennyi fenntartó önkormányzat döntése szükséges.
Azzal sem jelent semmilyen újdonságot,- különösen gazdálkodási ügyintézők,
gazdálkodási vezetők számára- hogy a költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóban a
teljesített előirányzatnak meg kell egyeznie a módosított előirányzattal.
Érdekességképpen megemlíti, hogy 2011. évvégén szintén Mezőfalva tájékoztatása
alapján , Mezőfalváról kapott adatok -mely szerint a hantosi tagiskola és tagóvoda
2011. évi költségvetésében a személyi előirányzatokon bérmaradvány van - a
képviselő-testület úgy döntött, hogy azt a hantosi tagiskolában, tagóvodában dolgozók
jutalmazására fordítja. Tény, hogy a december végén kifizetett jutalmak- a könyvelés
miatt- már a 2012. költségvetési évet terheli, de elképzelhető, hogy a mostani
információk birtokában másképp döntött volna a testület.
Most az átküldött a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámolóból viszont úgy tűnik, hogy a hantosi tagintézmények esetén a személyi
előirányzatok teljesítésénél is az eredeti előirányzathoz képest, módosítás nélkül
túllépés mutatkozik. Véleménye szerint ezt már a háromnegyed éves teljesítésnél látni
kellett volna és javasolni kellett volna a költségvetés módosítását.
Ahogy említette a polgármester úr is és Ő is a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámoló az előző évekkel ellentétben nem tartalmaz minden szükséges adatot, ahhoz,
hogy a Képviselő-testület meg tudja tárgyalni, el tudja fogadni. Éppen ezért a mai
napon a polgármester úr felvette a kapcsolatot a mezőfalvai gazdálkodási vezetővel és
megkérte a hiányzó adatokat, illetve a kérdéseire válaszokat kért.
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Azok megérkezése után a legközelebbi ülésre a polgármester úr beterjeszti a Mezőfalva
– Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót valamint Hantos Községi
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet tervezetet is a
képviselő-testületi döntés meghozatala érdekében.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Ha tudják, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, akkor ne mondják azt, hogy
pénzmaradvány van , melyet jutalmazásra lehet fordítani.
Nyilván nem került volna sor jutalom kifizetésére, ha tudjuk, hogy nincs rá pénz.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Gond az is, hogy nem kaptak
háromnegyed évi teljesítéséről .

tájékoztatást Mezőfalvától

a

költségvetés

Fischer József polgármester :
Nem érti azt, hogy miért nem küldenek egy részletes indokolást a bevételek és a
kiadások alakulásához.
Tájékoztatójukban leírták, hogy az óvoda rendkívül takarékosan gazdálkodik, minden
nagyobb beszerzésnél egyeztetnek a fenntartóval, pontosan ügyelnek arra, hogy ne
lépjék túl a betervezett kereteket. Így fordult elő, hogy a szűkös előirányzatból még
maradt 343.000.—Ft. Az a tájékoztatást adták, hogy a hantosi Tagiskoláról nem
mondható el a takarékoskodás.
Nem ért egyet ezzel az észrevétellel, mert biztos benne, hogy a hantosi Tagiskola sem
folytat pazarlást, a kiadásait egyezteti a fenntartóval.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A képviselő-testületnek, mint a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás egyik fenntartójának joga van ahhoz, hogy tételes
elszámolást kérjen a költségvetés végrehajtása kapcsán a Társulás fenntartásához
kötődő bevételekről és a kiadásokról.
A Képviselő-testületnek mint minden ügyben, úgy a költségvetés elfogadásakor is
joga és kötelessége, hogy valamennyi információt megkapjon illetve megköveteljen a
legjobb döntés meghozatala érdekében.
Éppen ezért volt szükséges, hogy a polgármester úr, mint az Önkormányzat
képviselője, magyarázatot kérjen a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolóban szereplő adatokhoz, számokhoz kapcsolódóan, hiszen egyébként
nem tud felelősségteljes döntést hozni.
A polgármester úr által feltett kérdéseken túl is további kérdéseket, indokolást is
kérhet a képviselő-testület.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Sok minden érthetetlen a kiadások terén. Az igaz, hogy 2012. szeptemberig nem
kellene szólni, mert még rosszabb lehet a helyzetünk.
Fischer József polgármester:
Sajnos nehezen fogadják el azt, hogy ennek a kis falunak is beleszólási joga van az
Intézmény költségvetésének alakulásába. Mindhárom település egyenrangú.
Úgy tapasztalja, hogy Sárbogárdi Intézményfenntartó Társulás sokkal jobban
működik.
A következő ülésen tárgyalásra kerül az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtása, reméljük addigra már Mezőfalvától végleges és pontos adatokat
kapunk.
Egyéb hozzászólás 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

