JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 16-án ( szerdán ) 17.00 -órakor tartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin ,
Suhaj Józsefné
Hangyál Csaba települési képviselő.
Továbbá:
Gálné Papp Erika körjegyző,
Horváth Jánosné jegyzőkönyv-vezető
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző.
Igazoltan távolmaradt: Zab Zsuzsanna települési képviselő.
Koncz Tímea külsős alpolgármester

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.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja
képviselőt.

Fischerné Koncz Katalin

települési

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

Fischer József polgármester :
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
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Napirend:
1.) Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: Fischer József polgármester
2.) Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
3.)
Hantos
Községi
Önkormányzat
végrehajtásáról
Előadó: Fischer József polgármester

2011.

4./ Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület
felhalmozási támogatás elszámolása
Előadó: Fischer József polgármester

évi

költségvetésének

számára 2011. évben nyújtott

5./ Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatás iránti kérelmei
Előadó: Fischer József polgármester
6./ Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája Szülői Munkaközösségének
támogatási kérelme
Előadó: Fischer József polgármester
7./ Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája Szülői Munkaközösségének támogatási
kérelme
Előadó: Fischer József polgármester
8./ Hantosi Nyugdíjasklub támogatási kérelme
Előadó: Fischer József polgármester
9./ Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
10./ Egészségügyi alapellátás körébe tartozó
egészségügyi feladat ellátási szerződés

fogorvosi szolgáltatásra vonatkozó

11./ az Önkormányzat tulajdonában lévő DEVELOP INEO 213 típusú fénymásoló
gépre vonatkozó általány díjas üzemeltetési szerződéskötésről
12./ Bejelentések

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és a határozati
javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót korábban azért nem tudta a Képviselő-testületnek benyújtani, mert a
Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2011. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló anyaga nem volt teljes, a Képviselőtestület azt még nem tudta megtárgyalni és elfogadni.
Már az előző képviselő-testületi ülésen beszéltünk e napirendről. Sajnos Társulás által
adott információk hiányosak voltak, nem állt rendelkezésünkre minden adat ahhoz,
hogy dönteni tudjunk. Kértük, hogy legalább azokat az adatokat adják meg ,
amelyekről határozatot kell hozni.
A Társuláson belül mind a három településnek ugyanazt a költségvetést kell
elfogadni. Úgy érezte, hogy nem közölnek minden adatot velünk, amelyre
szükségünk van ahhoz, hogy megfelelő döntést tudjunk hozni. A daruszentmiklósi
polgármestertől tudta meg azt, hogy Ők több, mint két millió forintot visszakapnak a
Társulástól, nekünk viszont több, mint egy millió forintot fizetnünk kell.
Példaértékű az, ahogy a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Intézményfenntartó Társulások
vagy a Sárbogárdi Kistérségi Társulás tájékoztatja az érintett önkormányzatokat a
társulások bevételeiről és a kiadásairól.
Sajnos ilyet Mezőfalvától nem kapunk. Többszöri kérésre küldte át Mezőfalva az
előterjesztéseket, de azok sajnos hibásak voltak, nem egyeztek a határozati
javaslatban és az előterjesztés táblázatában szereplő összegek .
Nehezen sikerült megkapni azt az előterjesztést, amelyet már a képviselő-testület
megtárgyalhat és elfogadhat.
Egy tagintézmény- vezetőnek tudnia kell azt, hogy egy éven belül milyen összeggel
gazdálkodhat, év közben mennyit költött el a rendelkezésre álló összegből, s mennyit
költhet még az év végéig. Úgy látja, hogy ezt a tájékoztatást nem adják meg a
tagintézmény vezetőnek, csupán azzal vádolják, hogy túlköltekezett az év során.
Minden döntést meg kellene előznie egy közös képviselő-testületi ülésnek úgy, mint
Sárbogárdon. Minden bevételt és kiadást meg kellene részletesen indokolni.
A 2011-es évet le kellene zárni. A jövőben jobban oda kell hatni arra, hogy időben
megkapjunk minden anyagot, s az pontosan tartalmazza a valós összegeket.
A jövőben keményebben kell fellépnünk. Mód és lehetőség van arra, hogy a kérjük
azt, hogy egy belső ellenőr vizsgálja meg a bevételek és a kiadások valódiságát. Ha
nincs takargatni való, akkor ez természetes dolog.
Kéri, hogy Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóval
valamint az elhangzott tájékoztatókkal kapcsolatban mondják el véleményüket,
napirendre vonatkozóan tegyék fel kérdéseiket.
Hozzászólások:
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Mindenképpen jónak látná, ha a 2012. évi költségvetéshez kötődően belső ellenőr
megvizsgálná, hogy, a bevételek, kiadások valódisága tekintetében minden rendben
van.
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Gálné Papp Erika körjegyző:
A belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület fogadja el. Amennyiben a Képviselőtestület ellenőriztetni kívánja a belső ellenőrrel a Mezőfalva – Hantos –
Daruszentmiklós Közoktatási Társulás gazdálkodását, akkor vagy az éves belső
ellenőrzési tervbe kell felvenni, mint egy ellenőrizendő területet vagy eseti megbízás
alapján- külön díjazás mellett- a képviselő-testületi döntés alapján lehet megbízni a
belső ellenőrt a feladat elvégzésére.
Véleménye szerint a normatíva igénylés belső ellenőriztetése mindhárom, az
intézményfenntartó társulásban résztvevő település érdeke. Közös érdeke a
településeknek, hiszen fontos, hogy az igényléshez kapcsolódó dokumentációk
rendben legyenek, valamennyi jogos normatíva igénylés időben megtörténjen és ne
kerüljön sor jogos normatíva igénylés elmaradására, de normatíva visszafizetésére
sem.
A 2012. április 23-án átküldött Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló
az előző évekkel ellentétben nem tartalmazott minden szükséges adatot, ahhoz, hogy a
Képviselő-testület meg tudja azt tárgyalni, el tudja fogadni. A Képviselő-testület tagjai
számára megküldött beszámoló exel tábláiban szereplő adatokhoz kapott szöveges
indokolás nem volt teljes.
A legutoljára – többszöri kérésünket követően - megküldött és a képviselő-testület
tagjai részére kiküldött határozati javaslatban szereplő számok és a korábban
megküldött beszámoló exel táblái adatai megegyeznek.
Szeretné még egyszer hangsúlyozni és elmondani, amit már az elmúlt képviselőtestületi üléseken is elmondott.
Az Önkormányzat előző évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet tervezetet –
mely már valamennyi intézményfenntartó társulás zárszámadási adatait is tartalmazzaa képviselő-testületnek április 30-ig kell megtárgyalnia és elfogadnia.
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, hogy történjen, ha az eredetileg jóváhagyott bármelyik
előirányzat a működtetéshez nem elegendő, akkor a költségvetést módosítani kell,
melyhez szintén valamennyi fenntartó önkormányzat döntése szükséges.
Az 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.
A költségvetés zárszámadásának úgy kell elkészülnie, hogy az összehasonlítható
legyen a költségvetés eredeti illetve a módosított előirányzataival.
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Amennyiben a költségvetési éven belül jogszabályi változás miatt új elnevezéssel,
máshol kell kimutatni egyes költségvetési előirányzatot, akkor azt indokolni,
magyarázni kell illetve az előbb említett összehasonlítható követelményt is biztosítani
kell a zárszámadás összeállításakor.
Akár intézményi, akár intézmény fenntartó társulás, akár önkormányzat
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról van szó annak összeállításakor
már minden adat- akár normatíváról, akár kiadásról van szó- rendelkezésre áll, hiszen
egy lezárt költségvetési évet követően készítjük el. A költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámoló a képviselő-testület elé, döntés meghozatala végett történő
előterjesztését, annak elfogadását követően már nincsenek, nem lehetnek új adatok,
melyek a beszámolóban szereplő adatok változását okozhatnák.
A beszámoló összeállításakor már lezárulnak a normatíva igénylések- az esetleges
pótigénylések illetve a lemondások is, a kiadások teljesítése meg kell történjen, így
számára nem értelmezhető az indokolásban szereplő kitétel- miszerint a többcélú
kistérségtől még várnak normatíva átutalást, ami az esetlegesen átadandó tényleges
összeget csökkentheti.
Amennyiben ténylegesen nem érkezett meg valamelyik- többcélú kistérségi
normatíva- a gesztor számlájára- a beszámoló összeállításáig, akkor is pontosan
tudható, hogy ennek az egyes tagintézményekre jutó összege mennyi és ezen adat
tudatában pontosan meghatározható annak az összegnek a nagysága, melyet a
költségvetés teljesülésének ismeretében a feladat ellátására a gesztor település felé
meg kell fizetni a társönkormányzatnak.
Egy költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóba nem lehet olyan tétel, ami az
elfogadását követően változhat.
Fontosnak tartja hangsúlyozniahogy az eddig elmondottakból egyébként
egyértelműen következik- amennyiben a képviselő-testület a Mezőfalva Polgármesteri
Hivatala által elkészített és a képviselő-testület részére kiküldött beszámolót és az
ahhoz tartozó határozati javaslatot elfogadja, akkor – függetlenül a mezőfalvai
gazdasági vezető azon tájékoztatásától, hogy a kistérségi normatíva megérkezése
esetén a 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóban Hantos Községi
Önkormányzat részéről még átadandó összegként szereplő 1.747.000 Ft –ot
Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat által történő számlázást követően ki kell
fizetnie Hantos Önkormányzatának.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző:
Az idei évi táblázatok nagyon rosszak. Még Ő is nehezen igazodik el rajta. Nem lehet
kiszámolni belőle, hogy a három településből melyik összeg kié.
A 2012. április 26-án az intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetése
teljesítéséről szóló exel táblákhoz megküldött írásos indokolás ellentétes volt a
táblákba foglalt adatokkal. Költségvetést költségvetési előirányzat nélkül túllépni
tilos. Meg kell próbálni elérni azt, hogy félévkor, háromnegyed évkor , év vége előtt
a költségvetést szükség szerint módosítása megtörténjen és ehhez adatokat kapjunk.
Pontosan előre tervezni nem lehet. Mindig vannak olyan kiadások, amik előre nem
láthatók. Teljesen mindegy, hogy önkormányzat , illetve társulás költségvetéséről van
szó.
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
A táblázatokban még számolási hibák vannak.
Fischer József polgármester:
A Mezőfalvai polgármester kérdésére elmondta, hogy az iskola kérdéséről , az
átszervezésről
nem kíván egyenlőre vitát nyitni. A
lakosság nagy része
megnyugodott. Nem lehet tudni azt, hogy a törvények hogyan változnak.
2012. május 31-ig nem kerül szóba az iskola átszervezése.
Ezt követően azt kérte a mezőfalvai polgármester úr, hogy az intézményfenntartó
társulás 2012. évi költségvetését módosítsa Hantos Önkormányzata, ha az 5.-6.
osztály szeptemberben is a hantosi tagiskolába kezd. Véleménye szerint az
intézményfenntartó társulás 2012-évi költségvetésének módosítása nem indokolt, azt
változtatni csak akkor kell, ha szükséges.
Gálné Papp Erika körjegyző:
2012. február 29-én tartott képviselő-testületi ülésén amikor a Mezőfalva- HantosDaruszentmiklós Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését tárgyalta és
elfogadta a képviselő-testület- akkor a polgármester úr úgy tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Mezőfalva pénzügyi-gazdasági vezetőjével Bencze Évával a
Körjegyzőség Hantosi Kirendeltségén dolgozó pénzügyi-gazdasági ügyintézővel,
Samuné Léhner Erzsébettel együtt telefonon végzett egyeztetése során Mezőfalva –
Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetési tervezetével
kapcsolatban Bencze Éva, Mezőfalva Polgármesteri Hivatala pénzügyi-gazdasági
vezetője úgy tájékoztatta őket, hogy a képviselő-testület számára is kiküldésre kerülő
Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási társulás 2012. évi költségvetési
tervezete mind bevételi, mind kiadási oldalon a jelenlegi helyzetre, vagyis a hantosi
tagiskola esetén 1-6 évfolyamos tagiskola működtetésével számol egész költségvetési
évben, vagyis 2012. december 31-ig. Bencze Éva úgy tájékoztatta a polgármester urat
és a hantosi pénzügyi-gazdasági ügyintézőt, hogy költségvetésbe tervezett kiadás
tartható akkor is, ha az iskola átszervezése nem történik meg 2012-.évben.
Ezen információ birtokában fogadta el a képviselő-testület az Intézményfenntartó
Társulás és a Társulás által működtetett Hantosi Tagiskola 2012. évi költségvetését.
Ahogy már sokszor mondta, a költségvetést nem jövőbeni, esetleges döntésekre
alapozva, hanem a jelenlegi jogi helyzetre, a meghozott képviselő-testületi döntésekre
alapozva állítjuk össze. Amennyiben a meghozott képviselői döntés költségvetés
módosítását is indokolja, akkor az elfogadott költségvetést ennek a döntésnek
megfelelően módosítani kell.
Ezért nem érti, hogy miért lenne szükség már május közepén a 2012. február 29-én
jóváhagyott költségvetés módosítására, tényleges, időarányos teljesítés adatainak
ismerete és konkrét, alátámasztott és indokolt javaslat, számítás nélkül, ha a
költségvetés összeállításakor fennálló állapot- a 6 évfolyamos általános iskola
működtetése- változásáról a képviselő-testület nem hozott döntést.
Tudomása szerint a költségvetés módosítására konkrét, alátámasztott és indokolt
számadatokat tartalmazó javaslat nem érkezett, így a képviselő-testület nem is tud
miről dönteni.
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Úgy gondolja , hogy legkésőbb az intézményfenntartó társulás 2012. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóból lesz majd információ
arról, hogy a költségvetési előirányzatok teljesítése hogyan alakul, szükséges-e és ha
igen melyik előirányzat mekkora mértékű módosítására.
Javasolja, hogy az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalásakor vizsgálja meg a képviselő-testület, hogy
időarányosan alakulnak-e az egyes előirányzatok teljesülése, illetve kérjen indokolást
az eltérés okáról, az esetleges módosítás indokáról.
Hantos Községi Önkormányzatnak, mint az Intézményfenntartó Társulás egyik
fenntartójának ugyanolyan jogai és kötelezettségei vannak az intézményfenntartó
társulással kapcsolatban, mint a másik kettő társönkormányzatnak. Így joga van
információt kérni és kapni arról is, hogy a tagiskolája illetve az egész
intézményfenntartó társulás adott évi költségvetési kiadásai és bevételei hogyan
alakulnak. Hantos Önkormányzatának éppúgy joga van elvárásokat megfogalmazni az
intézményvezetővel szemben, mint a gesztor Mezőfalva Önkormányzatának,
elvárhatja az intézményvezetőtől, hogy az elfogadott költségvetés keretein belül
működtesse az intézményt, személyügyi kérdésekben a takarékos, az elfogadott
költségvetés keretein belüli működtetést szem előtt tartva hozzon döntést.
Az intézmény vezetőjének a fenntartó által jóváhagyott intézményi költségvetést kell
végrehajtani.
Amennyiben az elfogadott költségvetés a biztonságos működtetésre bármely- előre
nem tervezhető okból- nem elegendő, akkor azt a fenntartó felé jeleznie kell és
javasolnia kell a költségvetés módosítását.
Fenntartói döntés nélkül azonban a kiemelt előirányzatok tekintetében nem térhet el
az elfogadott költségvetéstől.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Az intézmény vezetője dönti el azt, hogy kit vesz fel dolgozónak, hiszen neki kell
vele dolgoznia. Nem szólhatunk és nem is szólunk bele.
Arra viszont figyelnie kell, hogy egy dolgozó mennyi pénzbe kerül, hiszen az
önkormányzat fizeti a dolgozó bérét és egyéb juttatásait.
Fischer József polgármester:
A társulást szeretnénk továbbra is fenntartani, de szeretnénk, ha egyenrangú
partnerként kezelnének bennünket. Szeretnénk, ha a jövőben megfelelően
tájékoztatnának bennünket a bevételek és a kiadások alakulásáról. A társulás
mindhárom településnek jó, de csak akkor, ha jó az együttműködés. Hantos
községben is nagyon jó pedagógusok vannak, a gyermekek semmivel sem rosszabbak,
mint Mezőfalván, vagy Daruszentmiklóson. Mindhárom településnek egyformán kell
részt vennie a társulásban, egyformán kell részesülnie a jóból és a rosszból egyaránt.
Mezőfalvának a hantosi tagiskola átszervezésével kapcsolatos döntést tiszteletben
kell tartania, a sértettséget félre kell tennie.
Egy társulás akkor működik jól, ha minden tagja egyenlő. Nem szabad sértésnek
venni azt, ha bármely település meg szeretne győződni arról, hogy a bevételek és a
kiadások megfelelően lettek-e elszámolva, lekönyvelve.
Ha minden rendben van, ha nincsenek ködösítések, akkor az együttműködés sokkal
egyszerűbb.
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A napirendre vonatkozóan egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester :
Javasolja, hogy
Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
határozati javaslatot képviselő-testület fogadja el.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, 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-testülete
50/2012. (V. 16.) számú határozata
a

Mezőfalva-Hantos-Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás által
fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint Tündérkert
Óvoda 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a
Tündérkert Óvoda 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztést
megtárgyalta és az ügyben az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás
által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetésének végrehajtását 271.494 eFt
bevételi és 271.494 eFt kiadási előirányzat teljesítéssel elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
•
•
•
•
•
•
•

a személyi jellegű kiadások
munkaadókat terhelő járulékok
dologi előirányzat
felhalmozási kiadás
felújítási kiadás
pénzbeli juttatás
pénzeszközátadások

162.181 eFt
39.162 eFt
64.094 eFt
2.295 eFt
0 eFt
3.762 eFt
0 eFt

A feladatellátáshoz
• Hantos Község Önkormányzatának hozzájárulását
15.872 eFt-tal,
• Daruszentmiklós Község Önkormányzatának hozzájárulását 13.282 eFt.-tal,
• Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának hozzájárulását 57.686 eFt-tal
jóváhagyja.
A képviselő-testület a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás
által fenntartott Tündérkert Óvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtását 109.861 eFt
bevételi és 109.861 eFt kiadási előirányzat teljesítéssel elfogadja, és a kiemelt előirányzatokat az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
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•
•
•
•

a személyi jellegű előirányzat
munkaadókat terhelő járulékok
dologi előirányzat
felhalmozási kiadás

70.873 eFt
16.670 eFt
22.284 eFt
34 eFt

A feladatellátáshoz
• Hantos Község Önkormányzatának hozzájárulását
1.232 eFt-ban,
• Daruszentmiklós Község Önkormányzatának hozzájárulását
0
eFt.-ban,
• Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának hozzájárulását
36.526 eFt-ban
hagyja jóvá.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Fischer József polgármester
azonnal

2. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az előterjesztésből látni lehet azt, hogy honnan, mikor és mennyi pénzt kaptunk, s a
kiadásokra miért volt szükség.
Az előterjesztést átláthatónak tartja, a rendeletet – tervezetet elfogadásra javasolja.

Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el hozzászólásaikat, illetve
kérdéseiket tegyék fel.

A napirendre vonatkozóan hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester
Javasolja, hogy a Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
a képviselő-testület fogadja el és emelje rendeletté.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért , és a rendelet-tervezetet
igennel, vagy nemmel szavazzon.

elfogadja, az névolvasásra

Fischer József: igen, Fischerné Koncz Katalin: igen, Hangyál Csaba : igen, Suhaj
Józsefné: igen.
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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
6/2012. ( V. 17. ) számú rendelete
Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet megalkotása
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.
(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
( rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
3. napirend
Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtása.
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a rendelet-tervezetet
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetése
teljesítéséről szóló rendelet tervezet elkészítésekor már figyelemmel kellett lenni az
új államháztartási törvény előírásaira is.
Nagyon terjedelmes, mindenre kiterjedő anyagot kaptak a képviselő-testület tagjai a
napirendre vonatkozóan.
A tavalyi évben extra dolgokat nem terveztünk, nem volt olyan pályázatunk, ami sok
pénzt elvitt volna. Megpróbáltunk takarékosan gazdálkodni az év során. Minden
számlánk az elmúlt évben ki volt, s jelenleg is ki van fizetve. Tartozásunk sehova
nincs. Az évet 21 millió forint tartalékkal zártuk. Jelenleg 26,5 millió forint van a
számlánkon.
A jövőben is takarékosan szeretne gazdálkodni. Jó lenne, ha lenne olyan pályázat
kiírva, amely kedvező lenne számunkra.
Jelenleg a kultúrház felújítása van folyamatban. Arra pályázat kiírva nem volt. A
közmunkások nagyon sok szakmunkát elvégeznek, így jóval olcsóbban meg tudjuk
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valósítani a felújítást. A kőműves és festő szakmunkásunk minden kőműves és
burkoló, festő munkát elvégez.
A rendelet-tervezetet jónak értékeli, azt elfogadásra javasolja.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
A napirendre vonatkozóan hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Fischer József polgármester :
Javasolja, hogy a Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó rendelet-tervezetet a képviselő-testület fogadja el.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, az névolvasásra igennel, vagy nemmel szavazzon.

Fischer József: igen, Fischerné Koncz Katalin: igen, Hangyál Csaba : igen, Suhaj
Józsefné: igen.
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
7/2012. ( V. 17. ) számú rendelete
Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtása.
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Hantos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelettervezetet elfogadja és
rendeletté emeli.
( rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Fischer József polgármester:
Megköszöni Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző részvételét és munkáját.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző 17,30-órakor elhagyta a helyiséget.
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4. napirend
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület számára 2011. évben nyújtott
felhalmozási támogatás elszámolása
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A „ Hantosi Park, mint faluközpont kialakítása „ című pályázat lebonyolításához az
Önkormányzat 2011-évben l.200.000.—Ft támogatást nyújtott. A támogatás
felhasználásáról az Egyesület törvényben előírtak szerint elszámolt.
A támogatást az egyesület a pályázatra felvett hitelhez kapcsolódó költségekre (
közjegyzői díjra, hitelbírálati díjra, folyósítási járulékra, hitelkamat törlesztésre )
fordította. A támogatás nem is lett elég, 47.216.- Ft-tal magasabb lett a kiadás, mint a
támogatás összege volt.
Örül annak, hogy a pályázat sikeresen befejeződött , Hantos község parkja szebb lett,
a falu ezzel gazdagodott.
Elmondja, hogy az önkormányzat részéről javasolta, hogy a pályázat lebonyolításához
az önkormányzat külső szakértőként Rlédli Lászlót bízza meg azért, munkájához
szakmai segítség nyújtson, a pénzügyi elszámolások, és a projekt lebonyolítása
szabályosan és megfelelően történjenek , így a pályázati pénz az önkormányzat
számlájára gyorsabban visszakerüljön.
Ez a javaslat nem volt jó ötlet, bevallja , hogy a szakértőtől többet várt, nem nyújtotta
azt a segítséget , amit ígért. A tanulságot levonta, s elnézést kér a korábban tett
javaslatáért.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a támogatás elszámolására vonatkozó
előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
A napirendre vonatkozóan hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester
Javasolja, hogy a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület számára 2011. évben
nyújtott felhalmozási támogatás elszámolására vonatkozó határozati javaslatot
fogadja el a képviselő-testület.
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 :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2012. ( V.16. ) számú
határozata
Faluvédő és Kulturális Egyesület részére nyújtott 2011. évi
fejlesztési célú támogatás elszámolásáról.
A Képviselő-testület Faluvédő és Kulturális Egyesület
részére 115/2011.(IX:27.) számú határozatával jóváhagyott
654-7/2011. számú támogatási szerződés alapján 2011.
évben nyújtott támogatás elszámolására benyújtott
számlákkal alátámasztott pénzügyi és szöveges beszámolót
elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Faluvédő és
Kulturális Egyesület vezetőjét értesítse.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Fischer József polgármester

5. napirend
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatás iránti kérelmei
A képviselő-testület tagjai az előterjesztéseket
és a határozati javaslatokat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A Faluvédő és Kulturális Egyesület a keretein belül működő hantosi fiatalok
Bokréta tánccsoportjának táncoktatását végző tánctanár díjazásának fedezet
biztosításához kért támogatást.
A kért támogatás odaítélést javasolja, mivel a fiatalok nagyon szép eredményt értek
már el. A község valamennyi rendezvényén részt vesznek, szereplésükkel a
rendezvényeket színesebbé teszik. Mást településeken is fellépnek, Hantos hírnevét
öregbítik.
•
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Ahogy az előbb említette a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület „
Hantosi Park, mint faluközpont kialakítása „ című pályázat lebonyolításához
kért és az Önkormányzat által 2011-évben nyújtott l.200.000.—Ft támogatása
nem volt elegendő az egyesület a pályázatra felvett hitelhez kapcsolódó
költségeire ( a. közjegyzői díjra, hitelbírálati díjra, folyósítási járulékra,
hitelkamat törlesztésre ) Az Egyesület a pályázathoz felvett hitelének költsége
47.216.- Ft-tal magasabb lett a kiadás, mint a támogatás összege volt.
A Faluvédő és Kulturális Egyesület kérte, hogy az önkormányzat ezt a költséget
támogatás címén biztosítsa az egyesület számára.
Az egyesület kérését indokoltnak tartja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület az erre vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
•

Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
A napirendhez hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület
támogatás iránti kérelmeiről szóló határozati javaslatokat fogadja el.
Kéri, hogy aki a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról szóló Bokréta tánccsoport oktatását végző tánctanár 2012 évi díjazásának fedezetére
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
52/2012.( V.16. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület
támogatási
kérelmének helyt adva
A Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére
240.000 Ft (azaz kettőszáznegyvenezer forint) vissza nem
térítendő támogatást állapít meg a Hantos Községi
Önkormányzat
2012
évi
költségvetéséről
szóló
1/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletének 12.-ban , a 8.
számú mellékletében foglalt működési és felhalmozási
pénzeszköz átadás terhére az Egyesületen belül működő
Bokréta tánccsoport oktatását végző tánctanár 2012 évi
díjazásának fedezete biztosítása céljából.

15

Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést a Hantosi Faluvédő és Kulturális
Egyesülettel 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 május 31.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról szóló –„ a
Hantosi Park, mint Faluközpont kialakítása” című pályázat megvalósítása során
felmerült többletköltségek fedezetének biztosítására 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
53/2012.( V.16. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület
támogatási
kérelmének helyt adva
A Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére
47.216 Ft (azaz negyvenhétezerkettőszáztizenhat forint)
vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Hantos
Községi Önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló
1/2012.(II.23.) önkormányzati rendeletének 12.-ban , a 8.
számú mellékletében foglalt működési és felhalmozási
pénzeszköz átadás terhére az Egyesület által a „ Hantosi
Park, mint Faluközpont kialakítása” című pályázat
megvalósítása során felmerült többletköltségek fedezete
biztosítása céljából.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést a Hantosi Faluvédő és Kulturális
Egyesülettel aláírja.
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( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz
csatolva)
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012 május 31.
6. napirend
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája Szülői Munkaközösségének
támogatási kérelme
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája Szülői Munkaközösség e támogatást
kért az önkormányzattól.
A szülői munkaközösség a támogatást a gyermeknapi, pedagógusnapi és egyéb
rendezvények lebonyolításához használja fel.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
A napirendre vonatkozóan hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester
Javasolja, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Művészetoktatási
Intézmény
és
Pedagógiai
Szakszolgálat
Hantosi
Tagiskolája
Szülői
Munkaközösségének támogatási kérelmére vonatkozó határozati javaslatot fogadja
el a képviselő-testület.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, s a határozati javaslatot elfogadja,
szavazzon.

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

az kézfelemeléssel
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2012.( V.16. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola,
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
Hantosi Tagiskolájának Szülői Munkaközösségének
támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Művészetoktatási
Intézmény
és
Pedagógai
Szakszolgálat
Hantosi
Tagiskolájának Szülői Munkaközössége
támogatási
kérelmének helyt adva
A
Petőfi
Sándor
Általános
Iskola,
Szakiskola,
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
Hantosi Tagiskolájának Szülői Munkaközössége részére
60.000 Ft (azaz hatvanezer forint) vissza nem térítendő
támogatást állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat
2012.
évi
költségvetéséről
szóló
1/2012.(II.23.)
önkormányzati rendeletének 12.-ban ,
a 8. számú
mellékletében foglalt működési és felhalmozási pénzeszköz
átadás
terhére a 2012. évi Gyermeknappal
Pedagógusnappal valamint akadályversennyel továbbá a
mikulás,
karácsony
és
karácsonyi
játszóházzal
kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetének biztosítása
érdekében biztosítása céljából.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést a Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat
Hantosi
Tagiskolájának
Szülői
Munkaközösségével 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. május 31.
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7. napirend
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája Szülői Munkaközösségének támogatási
kérelme
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája Szülői Munkaközössége támogatást kért a
gyermeknap, pedagógus nap, kirándulással, ballagással és egyéb rendezvényekkel
kapcsolatos költségek fedezésére. A pénz az önkormányzat költségvetésében
rendelkezésre áll.
Javasolja a támogatás odaítélését.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
A napirendre vonatkozóan hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester
Javasolja, hogy
a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája Szülői
Munkaközösségének támogatási kérelmére vonatkozó határozati javaslatot fogadja
el a képviselő-testület .
Kéri, aki a javaslattal egyetért, s a határozati javaslatot elfogadja,
szavazzon.

az kézfelemeléssel

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2012.( V.16. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői
Munkaközösségének támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának Szülői
Munkaközössége támogatási kérelmének helyt adva
A Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának
Munkaközössége részére

Szülői
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40.000 Ft (azaz negyvenezer forint) vissza nem térítendő
támogatást állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat
2012.
évi
költségvetéséről
szóló
1/2012.(II.23.)
önkormányzati rendeletének 12.-ban ,
a 8. számú
mellékletében foglalt működési és felhalmozási pénzeszköz
átadás terhére a 2012. évi hagyományos rendezvényekkel Gyermeknappal
és
a
Pedagógusnappal
továbbá
kirándulással, ballagással, mikulással és karácsonyi
ünnepséggel- kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetének
biztosítása céljából.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést a Tündérkert Óvoda Hantosi
Tagóvodájának Szülői Munkaközösségével 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. május 31.

8. napirend
Hantosi Nyugdíjasklub támogatási kérelme
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A Nyugdíjas Klub
a működési költségeinek biztosítása érdekében , a
klubösszejövetelek költségei fedezetének biztosítására kért támogatást.
A pénz az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. A nyugdíjas klub tagjai
a falurendezvényeken részt vesznek, szükség esetén segítséget nyújtanak.
Javasolja , hogy részükre a támogatást biztosítsa a képviselő-testület.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
A napirendre vonatkozóan hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester
Javasolja, hogy
a Hantosi Nyugdíjasklub támogatási kérelmére
határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, s a határozati javaslatot elfogadja,
szavazzon.

vonatkozó

az kézfelemeléssel

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

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2012.( V.16. ) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Hantosi Nyugdíjasklub támogatásáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hantosi Nyugdíjasklub támogatási kérelmének helyt adva
a Hantosi Nyugdíjasklub részére :
30.000 Ft (azaz harmincezer forint) vissza nem térítendő
támogatást állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat
2012.
évi
költségvetéséről
szóló
1/2012.(II.23.)
önkormányzati rendeletének 12.-ban ,
a 8. számú
mellékletében foglalt működési és felhalmozási pénzeszköz
átadás
terhére a 2012. évi Klubösszejövetelekkel
kapcsolatban felmerült , anyagok, eszközök, költségek
biztosítása céljából.
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási szerződést a Hantosi Nyugdíjasklubbal 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. május 31.
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9. napirend
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
ismét szükségessé vált a jogszabályi változások miatt. A Társulás erről minden
érintett települést értesített.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
A napirendre vonatkozóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester
Javasolja, hogy
a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
megállapodásának módosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, s a határozati javaslatot elfogadja,
szavazzon.

az kézfelemeléssel

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2012. (V.16.) számú
határozata
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Hantos
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestülete
megtárgyalta
„A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítására” vonatkozó
javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselőtestület „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004.
évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás Sárbogárdon, 2005. április 29.-napján kelt Társulási Megállapodását az
alábbiak szerint módosítja, mely a Társulási Megállapodás VIII. számú módosítása:

1.

Az I. 3.2. pont helyébe a következő lép:
„3.2. A Többcélú Kistérségi Társulás a „települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásairól” szóló 2004. évi CVII. tv. szabályai szerint működik. „

22

2.

A IV. 1.1. pontja törlésre kerül

3.

A IV. 1.3.4. pont helyébe a következő lép:
„1.3.4.
Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati
társulásokkal, a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanáccsal a saját kistérségi
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására.”

4.

A IV. 1.3.13. pontja törlésre kerül

5.
„

A IV. 1.4.2. pont helyébe a következő lép:
1.4.2.

6.

Folyamatos
kapcsolatot
tart
a
Megyei
Területfejlesztési
Tanács
Munkaszervezetével, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel,
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása
érdekében.”
A IV. 1.5. pont helyébe a következő lép:

„1.5. A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a IV/1.3.2., 1.3.4., 1.3.5.,
1.3.11., 1.3.12. pontban meghatározott ügyekben, - melyet az 1.3. pont vastag
szedései is jelölnek - továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról
egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén
a Tanács tagjai minősített többségével dönt: azaz a Társulási Tanács szavazati
joggal rendelkező tagjai – a polgármesterek – 2/3-ának támogató szavazatával.”
7.

A IV. 1.6.és 1.7. pontja törlésre kerül

8.

A IV. 1.8.3. pont helyébe a következő lép:
„1.8.3. Folyamatos kapcsolatot tart a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács
Munkaszervezetével, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel,
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása
érdekében.”

9.

A IV. 1.8.3. pont módosul az alábbiak szerint
„A Társulás a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv., az „államháztartásról”
szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a „költségvetési szervek belső ellenőrzéséről” szóló
193/2003.)XI.26.) Korm. sz. rendelet szerint gondoskodik a belső ellenőri feladatok
ellátásáról.”
Szövegrész helyébe a következő lép:
„A Társulás a „helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., az
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a „költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” szóló 370/2011.(XI.31.) Korm. sz. rendelet
szerint gondoskodik a belső ellenőri feladatok ellátásáról.”

10.

A V. 4.2. pont törlésre kerül.

11. A V. 5.5. pont helyébe a következő lép:
„5.5. A Társulási Tanács mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja
mindazokat a hatásköröket, amelyeket jelen Megállapodás meghatároz.”
12.

A VI. 1.14. pontja törlésre kerül

13.

A VI. 1.16.19. pontja törlésre kerül
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14.

A VIII. 6.6. pont módosul az alábbiak szerint
„Kistérségi Iroda vezetője”
Szövegrész helyébe a következő lép:
„Kistérségi Iroda gazdaságvezetője”

15.

A VIII. 9.1. pontjában törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„regionális fejlesztési tanács által vagy”
II.

Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat kivonatának
megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse, egyidejűleg felhatalmazza az VIII. számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:

Fischer József
polgármester

Határidő: 2012. május 31.

10. napirend
Egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatásra vonatkozó
egészségügyi feladat ellátási szerződés
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Fogorvosi ellátás szempontjából a sárosdi körzethez tartozunk. A jogszabályi
változások szükségessé tették az Egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi
szolgáltatásra vonatkozó egészségügyi feladat ellátási szerződésének módosítását.
Megkéri Gálné Papp Erika körjegyzőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondja
el szóbeli kiegészítését.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Dr Serbán Tamás
fogszakorvos
a DENTALFIT Egészségszolgáltató Kft
ügyvezetője jelezte, hogy a jogszabályi változás miatt az ÁNTSZ-hez új működési
engedély iránt kérelmet kell benyújtania . Az ÁNTSZ felhívta figyelmét arra, hogy a
régi ellátási szerződést az új szabályoknak megfelelően át kell dolgozni. Tekintettel
arra, hogy az önkormányzatnak ez is a kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik, s
Sárosddal egy körzetet alkotunk, mindkét települési önkormányzattal meg kell kötnie
az ellátási szerződést.
Nagy változások az előző ellátási szerződéshez képest nincsenek.
Sárosd Nagyközség Önkormányzat biztosítja a feladat ellátásához szükséges
fogorvosi rendelőt, az ahhoz tartozó infrastruktúrát, így a Sárosd Nagyközség
Önkormányzattal kötött szerződésben rendelkezni kellett arról, hogy kinek a
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tulajdonjoga a rendelő, ki fizeti a közüzemi számlákat, hogyan oszlik meg a felújítási,
karbantartási költség, stb.
Értelemszerűen erről mi szerződésünkben nem kell rendelkezni , de minden más
pontban megegyezik a Hantosi Önkormányzattal illetve a Sárosdi Önkormányzattal
kötendő szerződés.
Dr. Sterbán Tamás kéri, hogy amennyiben a képviselő-testület elégedett a
munkájával, akkor továbbiakban is vele kösse meg az egészségügyi alapellátás
körébe tartozó fogorvosi szolgáltatásra vonatkozó szerződést az önkormányzat.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
A napirendhez hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Egészségügyi alapellátás körébe tartozó
fogorvosi szolgáltatásra vonatkozó egészségügyi feladat ellátási szerződés
megkötéséről szóló határozati javaslat fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2012. (V.16.) számú
határozata
az Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó
fogorvosi szolgáltatásra feladat ellátási szerződéskötésről
Hantos
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
polgármester
előterjesztésében megtárgyalta „az Önkormányzat kötelező feladatát képező
egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatásra feladat ellátási
szerződéskötésről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kötelező
feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatás
ellátásáról való gondoskodás érdekében
egészségügyi feladat ellátási szerződés kötését határozta el a DENTALFIT
Egészségszolgáltató Kft (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 6. fsz.1.cégjegyzékszám:
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07-06-011724 adószám: 23075580-1-07 ügyvezető: dr. Serbán Tamás), mint
egészségügyi szolgáltatóval.
Az Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe
tartozó fogorvosi szolgáltatás ellátásának érdekében kötendő egészségügyi
feladat ellátási szerződés tervezetét változatlan formában elfogadja.
(Az egészségügyi feladat ellátási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat
kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi
szolgáltatás ellátásának érdekében kötendő egészségügyi
feladat ellátási
szerződést a
DENTALFIT Egészségszolgáltató Kft (8000 Székesfehérvár,
Tolnai u. 6. fsz.1.cégjegyzékszám: 07-06-011724 adószám: 23075580-1-07
ügyvezető: dr. Serbán Tamás), mint egészségügyi szolgáltatóval aláírja.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. május 31.
11. napirend
Az Önkormányzat tulajdonában lévő DEVELOP INEO 213 típusú fénymásoló
gépre vonatkozó általány díjas üzemeltetési szerződéskötésről
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy egy új fénymásoló beszerzése
szükségessé vált. A költségvetésben a vásárlásra a pénz be volt tervezve,
rendelkezésre állt. A régi fénymásolót megjavíttatni nagyon költséges lett volna, már
nem érte volna meg. A fénymásoló létfontosságú a hivatalban, nélküle szinte megáll
a munka.
A COPY CENTER 97 Bt. Irodatechnikai Szervizzel már évek óta kapcsolatban
állunk. Ők szervizelik a gépeinket, fénymásolót, nyomtatókat. Munkájukkal meg
voltunk elégedve.
Tőlük vásároltuk meg a fénymásoló gépet, amely használt, de jó állapotban van. Az
új gép ára kb. 480.000.—Ft lett volna. A megvásárolt fénymásoló ára: 280.000.- Ft +
ÁFA volt. A régi fénymásoló gépünket Szerviz szakembere elvitte, a az árát
beszámolta a jelenlegi fénymásoló gép árába. Kaptunk pluszba egy kb. 30.000.- Ft
értékű tartalék fénymásoló gépet is. Ezt a kis mobil gépet akár ki lehet vinni egy
rendezvényre, ahol szükség esetén másolni lehet vele.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő DEVELOP INEO 213 típusú fénymásoló
gépre vonatkozó általány díjas üzemeltetési szerződés megkötését javasolja.
Véleménye szerint az önkormányzat jól jár azzal, ha ezt a szerződést megköti.
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Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.
A napirendhez hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Az Önkormányzat tulajdonában lévő
DEVELOP INEO 213 típusú fénymásoló gépre vonatkozó általány díjas üzemeltetési
szerződéskötésről szóló határozati javaslat fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2012. (V.16.) számú
határozata
az Önkormányzat tulajdonában lévő DEVELOP INEO 213 típusú fénymásoló
gépre vonatkozó általány díjas üzemeltetési szerződéskötésről

Hantos
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
polgármester
előterjesztésében megtárgyalta „az Önkormányzat tulajdonában lévő
DEVELOP INEO 213 típusú fénymásoló gépre vonatkozó általány díjas
üzemeltetési szerződéskötésről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi
döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában lévő DEVELOP INEO 213 típusú fénymásoló gép karbantartása
érdekében
fénymásoló gépre vonatkozó általány díjas üzemeltetési szerződés kötését
határozta el a
COPY CENTER 97 BT Irodatechnika és Szerviz ( 8000
Székesfehérvár, Cserkész utca 8. bankszámlaszáma: K&H 10402908 29059144
00000000, adószáma: 22084585-2-07 képviseli: Pincési Ferenc) szolgáltatóval.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő DEVELOP INEO 213 típusú fénymásoló
gép karbantartása érdekében a fénymásoló gépre vonatkozó általány díjas
üzemeltetési szerződés tervezetét változatlan formában elfogadja.
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(Az Önkormányzat tulajdonában lévő DEVELOP INEO 213 típusú fénymásoló
gép karbantartása érdekében fénymásoló gépre vonatkozó általány díjas
üzemeltetési szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő DEVELOP INEO 213 típusú fénymásoló gép karbantartása
érdekében a fénymásoló gépre vonatkozó általány díjas üzemeltetési szerződés
szerződést a
COPY CENTER 97 BT Irodatechnika és Szerviz ( 8000
Székesfehérvár, Cserkész utca 8. bankszámlaszáma: K&H 10402908 29059144
00000000, adószáma: 22084585-2-07 képviseli: Pincési Ferenc) szolgáltatóval
aláírja.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. május 31.
12./ napirend
Bejelentések
Tájékoztató
feladatokról:

a

két ülés között végzett tevékenységről és a következő

1./ A Hantosi ivóvíz arzénmentesítése.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy egy kicsit megállt az
arzénmentesítéssel kapcsolatos munka, mivel a pályázatot elnyerő nyertes pályázó
képviselője beteg lett. Bízik benne, hogy hamarosan felépül és a munkák mennek
tovább.
Felvette a kapcsolatot a kútfúrást végzőkkel is. Több próbafúrást is fognak végezni.
Ha a községhez közelebb találnak jó minőségű vizet, akkor jelentős költséget
takaríthatnánk meg . Kevesebbe kerülne az út kiépítése a kúthoz, valamint
lényegesen kevesebbe kerülne a felhasználásra kerülő vezeték is. Akár 10 millió
forintot is jelenthet a megtakarítás.
A bekerülési költséget be kell építeni a vízdíjba. Ha olcsóbban tudnánk megoldani a
kútfúrást, a vezeték kiépítését, akkor a lakosság vízdíja alacsonyabb lenne.
Véleménye szerint mindenképpen érdemes lenne több próbafúrást végezni . Minél
olcsóbban sikerülne a beruházást megvalósítani, annál olcsóbb lehetne a vízdíj
mértéke.
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.
Kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
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2./ Rákóczi-Hunyadi utca javítása.

Fischer József polgármester:
A Rákóczi és a Hunyadi utca javítási munkáik a jövő héten kezdődnek meg. Attól
függ, hogy az időjárás milyen lesz. A kátyúk kijelölése már megtörtént.
Kérte, hogy valamennyi kátyú – a kicsik is – legyenek kijavítva.
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.
Kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
3./ Kultúrház belső felújítása.
Fischer József polgármester:
•

•
•
•

Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a kultúrházban több felújítási
munkát végeznek. Felújításra kerülnek a WC-k, az előtér lapozása, a terasz
lapozása.
A színpad lépcsője is elészült, hiszen az baleset veszélyes volt. 240.000.—Ft –
ba került.
A nagyterem parkettája is felcsiszolásra kerül.
Ha az anyagi fedezet engedi, galéria kerül kiépítésre a régi filmvetítő helyiség
átalakításával. Sok felajánlás érkezett a munkák elvégzésére. Szinte csak az
anyagköltséget kell kifizetnünk. A felújítás után a kultúrház belső része
sokkal szebb lesz.
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.
Kérdés- hozzászólás nem hangzott el.

4./ Orvosi rendelő padozatának felújítása.
Fischer József polgármester:
Felmértük a terepet az orvosi rendelőben. Az ÁNTSZ már többször jelezte, hogy a
rendelő és a váró helyiségeit újra kell lapozni, a padozatát fel kell újítani. Pályázatot
erre a feladatra nem írtak ki. Van egy kőműves közmunkásunk, aki ezeket a
munkákat el tudja végezni, így csupán az anyagot kell megvásárolnunk.
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.
Kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
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5./ Fólia sátor építése, közhasznú munkások munkája.
Fischer József polgármester:
Fóliasátor került felépítésre, ahol a vetemények már el vannak vetve, szépen kikeltek.
A közmunkások ápolják, rendezik a palántákat.
A Start munkaprogramban dolgozó közhasznú munkások jól dolgoznak, munkájukkal
meg van elégedve.
Rendbe tették a Hadiutat, a fasorokat, a szennyvíztelepet , s egyéb területeket is.
Szépen haladnak a dolgozók az árkok rendbetételével is. Reméljük, hogy a belvíz
elvezetésre kerül, nem lesz gond a csapadék elvezetésével.
A szükséges átereszeket az önkormányzat meghitelezi, a fuvart kifizeti, s a lakosok
később az önkormányzat számlájára az átereszek árát befizetési csekken befizetik.
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.
Kérdés- hozzászólás nem hangzott el.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Megköszönte a megjelenést , s az ülést 18,30 - órakor bezárta.
K.m.f.

Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
körjegyző

/ : Fischerné Koncz Katalin :/
jkv. hitelesítő

