JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december
12-én ( szerdán ) 17.00 –órakor tartott
üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Hangyál Csaba
Fischerné Koncz Katalin
Suhaj Józsefné
Zab Zsuzsanna
települési képviselő
Továbbá:
Gálné Papp Erika körjegyző
Koncz Tímea külsős alpolgármester
Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző
Siposné Takács Tünde Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola,
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
tagiskolája tagintézmény-vezetője 17,45-óráig.

Hantosi

Napirend előtt:
Fischer József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, öt választott 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 :
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
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Napirend:
1./ Döntés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodásról
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi ingatlan-nyilvántartásban 48/4 hrsz-ú
ingatlanon az Önkormányzat és a római katolikus templom közötti szakaszon térköves járda
és buszmegálló építéséről és a beruházáshoz szükséges költségekről
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Döntés könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás kötéséről
Előadó: Fischer József polgármester
4./ Döntés a 2013. január 1-én az Önkormányzat tulajdonába átszálló vízmű üzemeltetés
módjáról
Előadó: Fischer József polgármester
5/ Beszámoló a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. évi
költségvetésének ¾ éves teljesítéséről
Előadó: Fischer József polgármester
6./ Mezőfalva – Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működő Tündérkert Óvoda 2013. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: Fischer József polgármester
7./ Beszámoló Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
teljesítéséről
Előadó: Fischer József polgármester

¾ éves

8./ Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Fischer József polgármester
9./

Bejelentések

Zárt ülés keretében:
1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.

3

1. napirend
Döntés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodásról

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény ( továbbiakban Nkt.) 74.§(1)
bekezdése szerint 2013. január 1.-től az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – az
alapfeladatok ellátásáról. Az Nkt. 74.§. (5) bekezdése alapján a 3000 főt meg nem haladó
lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja - a szakképzésről szóló törvény 5. § (1)(4) bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes,
saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való
gondoskodást. Fő szabály szerint tehát a 3000 fő alatti települések esetén az önkormányzat
összes illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodás szintén az állam feladata
lesz.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 24-én tartott ülésén a
102/2012.(X.24.) számú határozatával döntött arról, hogy az Nkt. 74§. (5) bekezdésében
foglalt lehetősséggel nem él, így az illetékességi területén , saját tulajdonában lévő az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola,
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi tagiskolája feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodás 2013. január 1től állami feladat marad.
A 2002/2012. (VII.27.) Kormányrendelet 3.§.(1) bekezdés c. ) pontja az állami köznevelési
feladatellátásban fenntartóként résztvevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású
köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására a Klebersberg
Intézményfenntartó Központot jelölte ki.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény a Magyar Közlöny 2012.
december 7-i 164. számában kihirdetésre került.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 3.§. (1)- (2) bekezdése szerint
települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétõl nem
láthat el. A települési önkormányzati társulás az e bekezdésnek való megfelelés érdekében
ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás megkötéséig módosítja
a társulási megállapodást. A települési önkormányzati társulás tagjai az (1) bekezdésben
meghatározott határidőig, vagyis 2012. december 15-ig
egymás között elszámolnak a
települési önkormányzatnak a 2013. január 1-jétõl állami köznevelési alapfeladatnak
minősülő feladat ellátását szolgáló, a települési önkormányzati társulásba – annak
létrehozásától kezdve – bevitt vagyonával és megállapodást kötnek egymással az általuk
fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb alkalmazottak 2013.
január 1-jétõl történő 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti továbbfoglalkoztatásáról és az európai
uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének egymás közötti
megosztásáról.
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2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. §-a alapján az önkormányzati fenntartó tulajdonában
lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a
taneszközöket, továbbá az intézményben lévő egyéb eszközöket, felszereléseket – a 13. § (2)
bekezdés a.) pontja szerinti megállapodás alapjául szolgáló leltár szerint - a Központ ingyenes
használatába vagy ha a települési önkormányzat az intézményt nem működteti 2013. január
1-jét követően, a Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül 2013. január 1-jén mindaddig,
amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem
szűnik.
Hantos Községi Önkormányzat esetében, mivel az illetékességi területén saját tulajdonában
lévő az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi tagiskolája
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetője a Klebersber
Intézményfenntartó Központ, így az Önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az
intézményben lévő egyéb eszközöket, felszereléseket – a 13. § (2) bekezdés a.) pontja szerinti
megállapodás alapjául szolgáló leltár szerint - a Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül
2013. január 1-től .
Az ingyenes használatba vagy ingyenes vagyonkezelésbe vétel esetén a Központ köteles az
önkormányzati erőforrások rendeltetésszerű, racionális használatára , feladat-ellátási
helyenként kell alkalmazni.
2012. évi CLXXXVIII. törvény 13. § -ban foglaltak szerint a Központ és az önkormányzati
fenntartó az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen
együttműködve járnak el. Az átadás-átvételt az önkormányzati fenntartó képviseletére
jogosult személy és a Központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint
illetékes tankerületi igazgató megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás)
legkésőbb 2012. december 15-éig történő megkötésével és a 15. § szerinti ,a megállapodás
alapján a Központ a ténylegesen használatba vagy vagyonkezelésbe vett vagyonról 2013.
április 30-áig a 2012. évi CLXXXVIII. 2. melléklet szerinti jegyzőkönyv felvételével kell
végrehajtani.
Hantos esetében az illetékes tankerületi igazgató a Klebersberg Intézményfenntartó
Központ ( továbbiakban: KIK) Dunaújvárosi Tankerület igazgatója Gulyás Erzsébet ,
mivel az Önkormányzatunk saját tulajdonában lévő Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi tagiskolája a
Dunaújvárosi Tankerület illetékességi területén található Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Mezőfalva tagiskolája
és a 2012/2013. tanév végéig még biztosan nem fog változni a jelenlegi működtetési forma,
vagyis a tanév közben e tekintetben nem várható változás.
Ha az Önkormányzat és a KIK között 2012. december 15-e határidőig nem jön létre, vagy
nem teljes körűen jön létre a megállapodás, az oktatásért felelős miniszter 2012. december 20.
napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, illetve határozattal dönt a megállapodásban
nem rendezett kérdésekről. E határozat ellen fellebbezésnek nincs, kizárólag bírósági
felülvizsgálatnak van helye ugyanakkor a határozat bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül
végrehajtható. A bíróság a felülvizsgálati kérelemről peres eljárásban határoz, a közigazgatási
határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye. A bíróság a perben soron kívül jár el. A
bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja.
Ha az oktatásért felelős miniszter határozatával szembeni felülvizsgálati kérelem benyújtását
követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, az oktatásért
felelős miniszter a megállapodás megkötését követően a közigazgatási határozatot
visszavonja, és erről a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti. A közigazgatási határozat
visszavonása esetén a bíróság a pert megszünteti.
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2012. évi CLXXXVIII. törvény 14. §.a alapján a megállapodás alapjául a megállapodás
aláírásáig az aláírás napjáig mint fordulónapig felvett és az átadó által hitelesített vagyonleltár
szolgál. A megállapodás aláírását követően az önkormányzati fenntartó a megállapodásban
meghatározott vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe.
A megállapodásban az átadó az 1. melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal felelősséget
vállal az általa tett nyilatkozatok, a közölt adatok, információk és tények, valamint az átadott
okiratok és dokumentumok valóságtartalmáért, teljes körűségéért és az érdemi vizsgálatra
alkalmas voltáért.
A megállapodás megkötéséhez a tankerületi igazgató beszerzi a Központ elnökének
egyetértését.
A megállapodás aláírását követően a jegyzőkönyv aláírásáig az intézményvezető felel a
felvett és az átadó által hitelesített vagyonleltárban foglalt vagyonelemek megtartásáért.
A feladat átadás-átvételéről tehát a fentebb említett jogszabályi helyek alapján Hantos
Községi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között megállapodást
kell kötni. A megállapodás az előterjesztés mellékletében olvasható.
Hantos Községi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
megállapodás tartalmazza a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi tagiskolája vonatkozásában a köznevelési
intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok (a megállapodás 7.melléklete) a köznevelési
intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök, gépjárművek (a
megállapodás 3.és 4. mellékletei) a köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói
működtetői feladatok ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök és gépjárművek ( a
megállapodás 5. és 6. melléklet) a köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói
,működtetői feladatok ellátását biztosító ingatlanok, ( megállapodás 8. melléklet) , a
köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő
infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek továbbá a köznevelési
intézményekkel összefüggő fenntartói működtetői feladatok ellátásához kapcsolódó, átadásra
kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek ( Megállapodás 9.
és 10. melléklete) adatait.
Tekintettel arra, hogy Hantos Községi Önkormányzatnak , sem a Hantosi tagiskolának nincs
tulajdonába a köznevelési intézményekkel összefüggő szakmai, fenntartói működtetői
feladatok ellátásához kacsolódó gépjármű, így ezzel kapcsodban nincs miről megállapodni. (
tehát a megállapodás 4. és 6. melléklete nem tartalmaz adatot).
Ugyanezen okból a köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói ,működtetői
feladatok ellátását biztosító ingatlan (ok) , a köznevelési intézményekkel összefüggő
fenntartói működtetői feladatok ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs
eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termék(ek) Hantos Községi Önkormányzatnak , sem a
Hantosi tagiskolának nincs tulajdonába, így ezzel kapcsodban nincs miről megállapodni. (
tehát a megállapodás 8. és 10. melléklete nem tartalmaz adatot).
A köznevelési feladatot ellátó intézmény(ek)ben foglalkoztatottak , így a Hantosi
tagiskolában foglalkoztatottak , valamint a köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói
működtetői feladatokhoz kapcsolódó munkakörben így a Hantosi tagiskolában
foglalkoztatottak átadásra kerülő létszáma és adatai Megállapodás 1. és 2. mellékletei )
továbbá a Hantosi tagiskola vonatkozásában is
a szerződések, (a Megállapodás
11.melléklet) a köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához, fenntartásához
működtetéséhez kapcsolódó követelésállomány, adósságállomány (A megállapodás 12., 12/a
melléklete ) a köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához, fenn-tartásához
működtetéséhez kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek ( a Megállapodás 13.melléklete) a
köznevelési intézmények fenntartásával működtetésével kapcsolatos folyamatban levő,
tervezett közbeszerzések (a megállapodás 14., 14/a.) végül a köznevelési intézményekhez
kapcsolódó projektek ( A megállapodás 15. melléklete ) Mezőfalva Nagyközségi
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Önkormányzat – mint a Mezőfalva – Hantos- Daruszentmiklós Intézményfenntartó Társulás
– székhely, gesztor Önkormányzata és a KIK közötti megállapodásban szerepel, annak
része.
Hantos Községi Önkormányzat és a KIK között megkötendő megállapodást a Mezőfalva
Nagyközség és Daruszentmiklós Községi Önkormányzatokkal kötendő szerződésekkel együtt
aláírásukat követően egy CD vagy DVD adathordozón kell átadnunk a KIK illetékes ,
Dunaújvárosi Tankerületi Igazgatója részére.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést , a köznevelési
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
szóló megállapodás tervezetét és a határozati javaslatot megvitatni és az ügyben döntését
meghozni.

Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket
tegyék fel.

Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Elmondja, hogy 2012. december 7-én hirdették ki azt a törvényt, amely alapján az
átadás-átvételt 2012. december 15-ig meg kell tenni.
Dönthet úgy a képviselő-testület, hogy megköti ezt a megállapodást, illetve , ha 2012.
december 15-ig a megállapodást a képviselő-testület nem hagyja jóvá , akkor
december 20-ig közigazgatási határozattal a Miniszter elrendeli a megállapodás
hatályba lépését. Ezt fellebbezésre tekintet nélkül végre kell hajtani.
A határidők nagyon szorosak, de
sikerült
a megállapodás mellékleteit
adattartalommal megtölteni, s azt
DVD adathordozóra lementeni, átadásra
előkészíteni.
Amennyiben a képviselő-testület az előterjesztést , a köznevelési intézmények
állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról
szóló megállapodás tervezetét és a határozati javaslatot elfogadja, azt 2012.
december hó 13. napján a polgármester úr KIK illetékes , Dunaújvárosi Tankerületi
Igazgatója részére át tudja adni.
Siposné Takács Tünde tagintézmény vezető:
Valóban nagy munka volt a nyomtatványok kiköltése. Nagyon nagy változás előtt
állunk. Nem tudni, hogy január l-től hogyan működik majd tovább az intézmény.
Ha probléma merül fel, ha az iskolában valami elromlik és azt meg kell javítani
Dunaújvárosi Tankerületi Igazgatóhoz kell fordulni az iskolának. Onnan nem tudni,
hogy mikor fognak egy szakember kiküldeni az esetleges hiba elhárítására.
Bízik benne, hogy az önkormányzat – függetlenül attól, hogy az iskola átadásra kerül
– továbbra is segítséget nyújt részükre.
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Gálné Papp Erika körjegyző:
A tanévet változatlan formában kell végig vinni. Tanév közben nem lesz változás
sem a létszámban, sem feladatok ellátásában.
Fischer József polgármester:
Természetesen az önkormányzat továbbra is a szívén viseli az iskola sorsát. Ha
szükség van a segítségre, azt továbbra is biztosítani fogja úgy, mint eddig.
2013. június 30-ig minden marad változatlan formában. Azt, hogy utána hogyan
alakulnak a dolgok egyenlőre megmondani még nem tudjuk. A törvények,
jogszabályok állandóan változnak, így biztosan semmit sem lehet tudni jelenleg.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Ez a jelenlegi állapot 2013. augusztus 31-ig tart. Hogyan lesz tovább. Maradhatunk-e
Mezőfalván, vagy át kell mennünk a Sárbogárdi Iskolához, mivel járásilag oda
tartozunk?
Átjárhatók lesznek- e a járások, s pénzbe kerül-e nekünk, ha továbbra is Mezőfalván
maradunk?
Fischer József polgármester:
Jelen esetben hármas társulásban vagyunk, s ez jól működik, a buszközlekedés is
megoldott. A szülők kérésére lett létrehozva a Mezőfalva – Hantos- Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás , hiszen eredetileg Sábogárdhoz kellett volna
társulnunk.
Tudomása szerint a jelenlegi szabályok nem tiltják az átjárhatóságot , nincs járási határ, a
gazdaságosságot fogják a jövőben nézni.
Azt a szóbeli tájékoztatást kapta, hogy a jelenlegi állás szerint nem kerül pénzbe az
önkormányzatnak az, ha továbbra is Mezőfalvára szeretnénk a gyerekeket járatni iskolába.
Ezt sajnos leírva még nem látta.
Ha ez mégsem így lesz, mert változnak a szabályok és fizetnünk kell azért, hogy a gyerekek a
Mezőfalvai Iskolába járhassanak, akkor el kell gondolkoznunk rajta, hogy anyagilag tudjuk e
vállalni.
Az egy új helyzet lesz. Úgy gondolja, hogy akkor majd vissza kell térni erre a kérdésre.
Jelenleg még minden nagyon bizonytalan.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Az állam lép be azokra a helyekre, ahol eddig az önkormányzat volt a működtető, ha az
önkormányzat átadta a működést, mert 3000 fő alatti. Mi speciális helyzetben vagyunk, mert
Mezőfalva 3000 fő feletti település, s a működtetést nem adhatta át. Az iskola busz
üzemeltetésébe nem valószínű, hogy belép az állam a jövőben. Jelenleg az iskolabuszra a
szerződést a Mezőfalvai Önkormányzat kötötte meg.
Jelenleg túl sok a bizonytalansági tényező. Állami normatívát még nem lát a költségvetésben.
A 2012/2013-s tanév változatlan formában megy végig.
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Fischer József polgármester:
Ha a következő tanévben Sárbogárdi Iskolát jelölik ki számunkra, akkor is dönthet
úgy a szülő, hogy továbbra is Mezőfalvára viszi a gyermekét, csak akkor a
közlekedést neki kell megoldania, mivel nem lesz iskola busz Mezőfalvára.
Véleménye szerint várjuk meg azt, hogy hogyan változnak a szabályok. Nem tudjuk,
hogy mi lesz a jövő.
A mai ülésen a kiküldött előterjesztés ügyében kell dönteni, a határozati javaslatot
javasolja elfogadni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodásra
vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.

Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 118 /2012. (XII.12.)
számú határozata
Döntés a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő
intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés a köznevelési intézmények állami fenntartásba
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodásról”
című előterjesztést és az ügyben az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Klebersberg
Intézményfenntartó Központtal kötendő a köznevelési intézmények állami
fenntartásba
vételével
összefüggő
intézmény
átadás-átvételéről,
a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodás tervezetét változatlan formában jóváhagyja.
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( A megállapodás tervezet a határozat mellékletét képezi, írásban a
jegyzőkönyvhöz csatolva)
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal ( 1055 Budapest,
Szalay u.10-14, képviseli : Gulyás Erzsébet tankerületi igazgató) a megállapodás
és a teljességi nyilatkozat aláírására.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. december 15.
Siposné Takács Tünde tagintézmény vezető megköszönte, hogy az ülésen részt
vehetett, s 17,45-órakor elhagyta az ülést.
2. napirend
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi ingatlan-nyilvántartásban 48/4
hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzat és a római katolikus templom közötti szakaszon
térköves járda és buszmegálló építéséről és a beruházáshoz szükséges költségekről

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő Önkormányzat
tulajdonában lévő hantosi ingatlan-nyilvántartásban 48/4 hrsz-ú ingatlanon a római
katolikus templom közötti szakaszon térköves járdát szeretne építeni, és a régi
buszmegállót szeretné lebontani, s a helyére újat építeni.
Ezt többen javasolták, s véleménye szerint jó célt szolgálna. A jelenlegi buszmegálló
mögött, vagy mellett kb 85 méter hosszúságú és 1,2 - 1,3 méter szélességű járda
lenne, egy új buszmegálló épülne , s mellette egy hasonló kiülő lenne, mint ami az
orvosi rendelő előtt van.
Szeretné a területet parkosítani, szépíteni. Több fűzfát szeretne a területre ültetni, kb
25-30 db - az a felesleges vizet elszívná.
Ez a beruházás kb. 550.000.—Ft –ba kerülne. Csak az anyagköltséget számolta,
hiszen a munkák nagy részét a közmunkások végeznék el.
Ha a képviselő-testület a javaslattal egyetért, akkor az anyagot még az idei évben meg
tudná vásárolni, az idei áron.
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket
tegyék fel.
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Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Jó ötletnek tartja, de véleménye szerint az Óvoda köz végén az átereszeket meg kell
csináltatni. Az átereszt meg kell csináltatni a virágbolt előtt is, mert nem folyik le a víz. Ha
járda építésre kerül sor az említett területen, akkor a területet fel kell tölteni, - magasabbra,
mint az út - az árkokat meg kell javítani, mert az említett terület vizes. Ha nagyobb
mennyiségű eső esik , akkor az említett területen áll a víz.
Az ötletet jónak tartja.
A Dózsa utcában is el kell végezni a árok tisztítását, átereszek elhelyezését.
Fischer József polgármester:
Bízik benne, hogy a jövő évben is maradhatnak azok a közmunkások, akik az utak- árkok
karbantartását végzik. Ha valóban maradnak, akkor el tudják végezni az említett feladatokat.
A Dózsa utcai árkok tisztítására , karbantartására is sor kerül jövőre.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Javasolja az ismertetett munkák elvégzését.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő
hantosi ingatlan-nyilvántartásban 48/4 hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzat és a római
katolikus templom közötti szakaszon térköves járda és buszmegálló építéséről és a
beruházáshoz szükséges költségekről szóló előterjesztést és határozati javaslatot

fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
119/2012. (XII. 12. ) számú h a t á r o z a t a
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi ingatlan-nyilvántartásban
48/4 hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzat és a római katolikus templom közötti
szakaszon térköves járda és buszmegálló építéséről és a beruházáshoz
szükséges költségekről
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi ingatlannyilvántartásban 48/4 hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzat és a római katolikus
templom közötti szakaszon térköves járda és buszmegálló építéséről
és
beruházáshoz szükséges költségekről ” című előterjesztést és az ügyben az
alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő
Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi ingatlan-nyilvántartásban 48/4 hrsz-ú
ingatlanon az Önkormányzat és a római katolikus templom közötti szakaszon
térköves járda és buszmegálló építését határozza el.
A Képviselő-testület Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi ingatlannyilvántartásban 48/4 hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzat és a római katolikus
templom közötti szakaszon térköves járda és buszmegálló megépítéséhez
szükséges 550.000.--Ft –ot azaz
ötszázötvenezer forintot
a 2012. évi
költségvetéséből a tartalék terhére biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Fischer József polgármester.
3. napirend
Döntés könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás kötéséről

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést, a határozati
javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzat kötelező feladata.
A 2012. évi CLII. törvénnyel módosított, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban Kultv.) így rendelkezik:
„64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok
kötelező feladata.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat
a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy
b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a
megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári,
információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.”
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Lehetőség nyílt arra, hogy a könyvtár működtetésére megállapodást kössünk a
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárral .
Könyvtárunk van, a fiatalok rendbe tették, a könyveket rendszerezték. Sajnos az
utóbbi években nem működött úgy, ahogy annak működnie kellett volna. A
könyvtárnak heti 6-órában nyitva kellene lennie.
A kultúrház- vezetője Suhaj Józsefné már többször jelezte, hogy nem szeretné e
munkát tovább ellátni.
Arra gondolt, hogy a jövőben a kultúrház vezetőt hat órában kellene foglalkoztatni
úgy, hogy a kultúrházban programokat szervezne, lebonyolításban részt venne, a
kultúrházban felmerülő feladatokat ellátná, s a könyvtárosi feladatokat is elvégezné.
Pályázatot szeretne majd kiírni e munkakörre.
Véleménye szerint a könyvtár újra működtetése a lakosságnak nagyon jó lenne.
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket
tegyék fel.
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
A községi könyvtárról való gondoskodás az kötelező önkormányzati feladat. Tudjuk,
hogy jelenleg községünkben nem nagyon működik.
Most van egy központi költségvetésből megtámogatott program arra, hogy ilyen
kistelepülések könyvtárait , mozgókönyvtárszerűvel megpróbálják újra éleszteni, az
embereket becsalogatni a könyvtárba. Ennek a szakmai irányítását a Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtár végezné.
A könyvtár működéséhez a helyiséget az önkormányzatnak kell biztosítania, a
helyiség működtetésének költségeit vállalnia kell. ( a helyiség működtetése
biztosítva van )
Lenni kell egy olyan alkalmazottnak, aki a könyvtárat nyitva tartja legalább heti 6órában. Az alkalmazottat az önkormányzatnak kell biztosítani és fizetni.
Örülnének, ha az alkalmazottnak pedagógusi, népművelő, tanítói , vagy hasonló
végzettsége lenne. Később könyvtárasszisztensi képzésben részt vehetne.
A könyvtárban lehetne könyvet kölcsönözni, olvasni, internetezni stb. A Megyei
Könyvtár vállalja, hogy negyedévente összeállítanak egy listát azokról a könyvekről,
amiket ki tudnának küldeni. A könyvtárat negyedévente lefrissítenék.
Előtte felmérik az állományt, segítenek felvinni számítógépre a katalógus rendszert
ugyan úgy, mint ahogy a Megyei Könyvtárban van.
Később még író-olvasó találkozó szervezésére is lehetőség lenne.
Véleménye szerint nagyon jó lenne, ha a könyvtár újra éledne. Az önkormányzatnak
nem kerülne sok pénzébe, hiszen a helyiség, a könyvek rendelkezésre állnak.
A könyvtár nyitva tartását meg lehetne oldani úgy, hogy a kultúrház nyitva tartásával
egybe esne.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a megállapodást hagyja jóvá.
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Fischer József polgármester:
Jó dologról van szó. Véleménye szerint meg kell valósítani. Jó lenne, ha egy személy
látná el a kultúrház vezetését és a könyvtári teendőket is.
Most a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás megkötése ügyében
kell döntenünk. A kultúrház vezetői állás meghirdetése az egy későbbi döntés lesz.

Kérdezi, hogy van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése,
hozzászólása?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés könyvtárellátási szolgáltatás
nyújtására vonatkozó megállapodás kötéséről
szóló előterjesztést és határozati
javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2012. (XII.12.) számú
határozata
Döntés könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodásról
Hantos
Község
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
polgármester
előterjesztésében a „Döntés könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról szóló
megállapodásról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a a települési könyvtári
ellátás biztosítása, mint kötelező önkormányzati feladat ellátása, az 1997. évi
CXL. törvény 64.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint Hantos település nyilvános
könyvtári ellátása érdekében
a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárral ( 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla
tér 1. képviseli: Magony Imre mb. igazgató) könyvtárellátási szolgáltatás
nyújtásáról szóló megállapodás kötését határozza el.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtárral ( 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. képviseli:
Magony Imre mb. igazgató) kötendő könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról
szóló megállapodás tervezetét változtatás nélkül jóváhagyja.
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( A megállapodás tervezete a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva)
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárral ( 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér
1. képviseli: Magony Imre mb. igazgató) kötendő könyvtárellátási szolgáltatás
nyújtásáról szóló megállapodást írja alá
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. december 15.
4. napirend
Döntés a 2013. január 1-én az Önkormányzat tulajdonába átszálló vízmű
üzemeltetés módjáról
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést valamint a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§. (1) bekezdése
alapján 2013. január 1-vel átszállnak ( „átháramlanak „ ) az érintett települések
tulajdonába. Ez a több települést ellátó rendszerek esetében nem egyszerű folyamat.
A lényeges döntéseket még ebben az évben meg kell hozniuk az önkormányzatoknak.
A mi településünk vízműje jelenleg a FEJÉRVÍZ ZRT tulajdonában van.
A ZRT a vagyonkezelési üzemeltetési módot javasolja önkormányzatunknak.
A bérleti üzemeltetés mindkét fél részére sokkal több folyamatos munkával ,
adminisztrációval jár, s ma már nem rendelkezik az önkormányzatok számára a
korábban meglevő előnyökkel sem.
Ahhoz, hogy a vagyon-átszállást követő üzemeltetésre vonatkozóan a szerződés
módosítást el tudja készíteni a ZRT , szükség van a képviselő-testület döntésére az
üzemeltetés módjáról.
Javasolja, hogy önkormányzatunk a vízmű üzemeltetését továbbra is a Fejérvíz
Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű ZRT –vel ( 8000 Székesfehérvár,
Királysor 3-15.) végeztesse vagyonkezelői szerződés formában végeztesse.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják
el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Hangyál Csaba települési képviselő:
A Fejérvíz ZRT is nagyon nehéz anyagi helyzetben van. Nem tudni, hogy mi lesz
vele. Az állam részére 300 millió forintot kell befizetni, s még nem tudják, hogy
miből fizetik ki.
A ZRT-nek 1 milliárd 200 millió Ft a kintlévősége, amit nem tud behajtani, mivel
egészségügyi intézményben, kórházban, iskolákban a vizet nem lehet lezárni.
Sok a kintlévőség a lakosságnál is.
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A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
Döntés a 2013. január 1-én az
Önkormányzat tulajdonába átszálló vízmű üzemeltetés módjáról szóló
előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2012. (XII.12.) számú
határozata
Döntés a 2013. január 1-én az Önkormányzat tulajdonába átszálló vízmű
üzemeltetés módjáról
Hantos
Község
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
polgármester
előterjesztésében a „Döntés a 2013. január 1-én az Önkormányzat tulajdonába
visszakerülő vízmű üzemeltetés módjáról” című előterjesztést és az ügyben az
alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§. (1) bekezdése alapján 2013. január 1-vel
tulajdonába átszálló vízmű üzemeltetését a Fejérvíz
Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű ZRT –vel ( 8000 Székesfehérvár,
Királysor 3-15.) kötendő vagyonkezelői szerződéssel formában kívánja végezni.
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a Fejérvíz
Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
ZRT –vel ( 8000
Székesfehérvár, Királysor 3-15.) vegye fel a kapcsolatot a vagyon- átszállást
követő vagyonkezelői szerződés- módosítás előkészítése érdekében.
Felelős. Fischer József polgármester
Határidő: 2012. december 15.
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5. napirendi pont
Beszámoló a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012.
évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést valamint a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az anyag a tegnapi napon érkezett meg.
Többször kértük, hogy időben a törvényeknek megfelelően küldjék meg az
anyagot,hogy át tudjuk tanulmányozni, a képviselő-testület tagjai részére időben ki
tudjuk küldeni, úgy, hogy november 30-ig a képviselő-testület meg tudja tárgyalni.
Ezt sajnos most sem tudtuk elérni.
Hosszú idő óta nem tudjuk elérni azt sem, hogy a számok mellé írásos előterjesztést is
kapjunk.
Tudomása szerint az általunk kért illetmények – óvodavezető vezetői pótléka, az
óvónő nyelvpótléka – az anyagba beépítésre kerültek, ezért lettek megemelve egyes
rovatok, egyes előirányzatok.
Kértük, hogy a jövő évben a belsőellenőrzés során ellenőrizzék a Mezőfalva –
Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Társulás pénzügyi elszámolásait. Abban bízik,
hogy az ellenőrzés során nem találnak hibát.
Sajnos Mezőfalváról nem kapunk olyan előterjesztéseket, amit várunk, amit
Sárbogárdtól kapunk.
Összességében a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, hozzászólása?

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámoló a Mezőfalva – Hantos –
Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetésének ¾ éves
teljesítéséről szóló előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt
igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2012. (XII.12.) számú
határozata
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, valamint a Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetésének ¾ évi
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a
Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló előterjesztést, beszámolót
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 2012. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Bevétel:
Működési bevételek:
Támogatásértékű működési bevételek:
Költségvetési támogatás:
Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek
Összesen:

Módosított előirányzat
5 885 e Ft
5 377 e Ft
271 762 e Ft
283 024
e Ft

Teljesítés
8 156 e Ft
5 377 e Ft
197 551 e Ft
447 e Ft
211 531 e Ft

Kiadás:
Módosított előirányzat
Személyi
juttatások:
Járulékok:
Dologi
kiadások:
Pénzbeli
juttatások:
Függő, átfutó,
kiegyenlítő
kiadás
Összesen:

169 095 e Ft

Teljesítés:
122 743 e Ft

43 085 e Ft
65 841 e Ft

32 574 e Ft
45 725 e Ft

5 003 e Ft

5 003 e Ft
4 357 e Ft

283 024 e Ft

210 402 e Ft

A képviselő-testület a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás
által fenntartott Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Bevétel:
Működési bevételek:

Módosított
előirányzat:
4 337e
Ft

Teljesítés:
3 617 e Ft
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Költségvetési támogatás:
Összesen:

109 378 e Ft
113 715 e Ft

82 571 e Ft
86 188 e Ft

Kiadás:
Személyi juttatás
Járulék
Dologi kiadás
Pénzeszközátadás
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadás
Összesen:

Módosított előirányzat
69 908 e Ft
17 597 e Ft
25 610 e Ft
600 e Ft
0 e Ft
113 715 e Ft

Teljesítés
49 049 e Ft
12 867 e Ft
21 134 e Ft
0 e Ft
2 638 e Ft
85 688 eFt Ft

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. december 12.

6. napirendi pont
Mezőfalva – Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működő Tündérkert Óvoda 2013. évi költségvetési
koncepciójáról
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést valamint a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ennél az előterjesztésnél sincs szöveges értékelés. Koncepcióról van szó, ez csak egy
tervezet. A költségvetés készítésekor biztosan változnak a számok , ott már konkrét
adatok állnak majd rendelkezésre.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika körjegyző:
2012. január l-től teljesen átalakulnak a dolgok. Az iskola kikerül a társulásból , csak
az óvoda marad. 2013. május 31-ig el kell dönteni, hogy akarjuk-e tovább az óvodai
társulást.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Mi jó volt abban, hogy társultunk az óvodánkkal Mezőfalvával.
Gálné Papp Erika körjegyző:
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A társulásra azért volt szükség, mert plusz normatívát kaptunk Még nem tudjuk azt,
hogy ez a jövőben hogyan lesz. Az állami költségvetést csak tegnap fogadták el, így
még nem tudjuk, hogy mire mennyi pénzt, normatívát kapunk.
Az előterjesztésben plusz normatíva nem szerepelt erre a feladatra.
Nem tudjuk azt sem, hogy Mezőfalva, Daruszentmiklós egyáltalán akarja-e a jövőben
a társulást. Még nagyon sok nyitott kérdés van. Azt gondolja, hogy erre a következő
üléseken kell visszatérni, addigra talán már több információnk lesz.
Fischer József polgármester:
Feltétlenül gondolkodni kell azon, hogy a jövőben milyen utat választunk az óvodával
kapcsolatban. 2013. Május 31-ig döntést kell hoznunk róla.
Csak akkor kell társulni, ha van értelme. Eddig azért társultunk, mert anyagilag
rákényszerültünk.
Gondolkozni kell azon, hogy számunkra melyik lehetőség lesz a legmegfelelőbb.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Mezőfalva – Hantos- Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Tündérkert
Óvoda 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és határozati
javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 123/2012. (XII.12.)
sz. határozata
Mezőfalva – Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működő Tündérkert Óvoda 2013. évi költségvetési
koncepciójáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőfalva – HantosDaruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában
működő Tündérkert Óvoda 2013. évi költségvetési koncepciója előterjesztést
megtárgyalta és az ügyben az alábbi határozatot hozta:
Mezőfalva – Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában működő Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetési koncepcióját
változatlan formában elfogadja. A koncepció a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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A 2013. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg.
A bevételeknél
az állami normatívát, valamint az önkormányzatok
hozzájárulásait kell tervezni.
Hantos Községi Önkormányzat várható hozzájárulását az alábbiak szerint
fogadja el:
Hantos Község hozzájárulása: 106 e Ft
Személyi kiadások:
-bérfejlesztésre nem tervezhető, csak a soros lépés miatt
-a jubileumi jutalomra lehet előirányzat
-cafetéria juttatásra a 2012. évi juttatások összegének megfelelő keretösszeg
tervezhető
-jutalmazás nem tervezhető
Dologi Kiadások:
- A dologi kiadások a 2012. évi szinten tervezhető
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2012. november 30.

7. napirendi pont
Beszámoló Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének ¾ éves
teljesítéséről
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést valamint a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Nagyon szépen összeállított, jól kidolgozott előterjesztést és határozati javaslatot
kaptak a képviselő-testület tagjai. Ténylegesen látszanak a bevételek, a kiadások, a jó
a szöveges értékelés is.
Jelenleg az önkormányzat több, mint 20 millió forinttal rendelkezik. Valamennyi
számlánk ki van fizetve, tartozásunk nincs.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
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Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Miből származik a kamatbevétel?
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző:
A számlánkon lévő pénz kamatozik. A bevétel abból adódik.
Fischer József polgármester:
Hantos község azon kevés települések közé tartozik, akinek nincs adóssága, nem kell
az államnak az önkormányzat adósságát átvállalnia.
Bízik benne, hogy az állam azokat az önkormányzatokat is támogatja valahogy,
valamilyen formában, akik nem adósodtak el, hanem ésszerűen és takarékosan
gazdálkodtak.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Beszámoló Hantos
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről
előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.

Községi
szóló

Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 124/2012. (XII.12.) sz.
határozata
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről
Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv.
87.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
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Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az
önkormányzat adatait – a Hantos Községi Önkormányzat 1/2012. (II. 23.) számú
költségvetési rendelete 2.§-ban meghatározott címrend szerint – tartalmazza.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak ¾ évi alakulása (Me.: ezer Ft)
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első félévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Módosított
2012. I. félévi
Teljesítés alakulása
megnevezése
Eredeti előirányzat
előirányzat
teljesítés
%
Kiadások
123.604
124.369
89.491
72
főösszesen
Bevételek
123.604
124.369
82.219
66
főösszesen
Ennek részletezését a beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.
3. Az önkormányzat 2012. ¾ évi költségvetési támogatások bevételeinek
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az ¾ évi teljesítést
a beszámoló tájékoztató mellékletek III. számú melléklete bevételi forrásonkénti bontásban
tartalmazza.
4. Az önkormányzat 2012. ¾ évi működési kiadásainak teljesítését a beszámoló 2. számú
melléklete szakfeladatonkénti bontásban tartalmazza.
5. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat
Eredeti
Módosított
2012. I. félévi
Teljesítés
megnevezése
előirányzat
előirányzat
teljesítés
alakulása
Felújítási és
felhalmozási kiadások
2.961
3.532
4.413
125
összesen:
Ebből:
- felújítások
0
0
641
- felhalmozási célú
2.961
3.532
3.772
107
kiadások

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés
alakulását feladatonként a tájékoztató 5. és 6. számú melléklete tartalmazza.
6.

Az önkormányzat végleges pénzeszköz átadásának, egyéb támogatás teljesítését és a teljesítés
alakulását a beszámoló 3. számú melléklete rögzíti.
7. Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak teljesítését és a teljesítés
alakulását a beszámoló 4. számú melléklete tartalmazza.
A tartalék összegének alakulásáról
8. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
megnevezése
Tartalék
17.526
16.100
Ebből:
9.117
- általános tartalék
8.409
- céltartalék
Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

7.691
8.409

8. napirendi pont
Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
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A képviselő-testület tagjai az előterjesztést valamint a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

Fischer József polgármester:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§. (1) bekezdése alapján a jegyző
által elkészített a helyi önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek.
Az Országgyűlés 2012. szeptember 24-i ülésnapján elfogadott törvény ettől eltérő
rendelkezést tartalmaz, de a jogszabály kihirdetése még nem történt meg.
A 2013. évi költségvetési koncepció a korábbi évek tervezési gyakorlatának
megfelelően egy rendkívül bizonytalan hazai gazdasági, pénzügyi és jogi
környezetben fogalmazható meg. A költségvetési koncepció készítéséhez elfogadott
törvények még nem állnak rendelkezésre, de az Országgyűlés honlapján
megtekinthetők a 2013. évi költségvetési törvénytervezet, az azt megalapozó
törvényekről készült, továbbá az adótörvények módosítására vonatkozó
törvényjavaslatok.
A költségvetési törvényjavaslathoz az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési
Bizottsága az önkormányzatok finanszírozását érintő módosító javaslatot terjesztett
elő, mely a törvényjavaslathoz képest több konkrétumot tartalmaz.
Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtől
átalakul. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz
kerül. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett
források nagyobb része, illetve egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő
támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Új
finanszírozási struktúra kerül kialakítására, mely elszakad az eddigi jellemzően
normatív támogatási rendszertől. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb
részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok,
településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű
támogatás biztosítja.
Az államhoz kerülő feladatok finanszírozásával összefüggésben 2013. évtől a
gépjárműadó átengedés mértéke csökken 100%-ról 40%-ra, továbbá a helyben
maradó személyi jövedelemadó részesedés megszűnik. A helyi adó - a tervezet szerint
- az önkormányzatok saját bevétele marad. A Kormány 2013. évi költségvetés
egyenlegét javító intézkedéseként várhatóan változik az iparűzési adó alapjának
számítása, és az építményadó tárgyi hatálya kibővül a közművezetékekkel.
A Kormány a nemzeti köznevelési rendszert átalakítja, oly módon, hogy függetleníti
az oktatás színvonalát az önkormányzatok anyagi helyzetétől és az államnak
meghatározó szerepet kell vállalnia a köznevelésben, ami az esélyegyenlőség
növelésével párhuzamosan az intézményrendszer átalakítását is eredményezi. Az
ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A nevelő munkához
szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok
rendelkezésére, hogy az ott dolgozó pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám
bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén teljes
mértékben biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési
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kiadásaihoz. Emellett az önkormányzatok feladata a gyermekétkeztetés, amit a
központi költségvetés részben támogat.
A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatóak 2013-ban,
amelyek elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak. A pénzbeli ellátások
terén fontos változás, hogy az egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből: a
járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
törvény alapján 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az időkorúak
járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni.
A jegyzői hatáskörben lévő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. A létalap
alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem
rendelkező háztartásoknak (fogl. helyettesítő támogatás, rendsz. szoc. segély), a
kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartások társadalmilag
elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl.
lakásfenntartási tám.).
A kulturális feladatokra a támogatás önállóan kötött felhasználásúként jelenik meg a
javaslatban.
A központosított előirányzatokat érintően változás, hogy megszűnik a helyi közösségi
közlekedés támogatása.
Az önkormányzat költségvetési forrásának legnagyobb része a normatív állami
támogatás. Számításokat a törvénytervezetet módosító költségvetési bizottsági
indítványa alapján végeztük, de vannak olyan mutatók, melyekhez nincs elég
információnk, és több esetben egy központilag meghatározott kiadási szint -mely
szintén ismeretlen jelenleg – befolyásolja a támogatás összegét.
Az SZJA és kiegészítése, mely önkormányzatunknál 2012-ben 24 millió Ft, a
továbbiakban nem lesz önkormányzati bevétel. A gépjárműadó önkormányzatot
megillető 40 %-os aránya előreláthatólag 4 millió Ft-os bevétel kiesést jelent. A helyi
adó jelenleg az iparűzési adót jelenti az önkormányzatnál, mértékét befolyásolhatja a
tervezett jogszabályváltozás. A közműadó bevezetése eredményezhet új bevételi
forrást az önkormányzat számára, de részletei, feltételei még nem ismeretesek.
A saját működési bevételek várhatóan a 2012. évi szinten alakulnak
A költségvetési törvénytervezet nem tartalmaz a közszférában dolgozók részére
bérfejlesztést, a köztisztviselői illetményalap nem változik, marad a 38.650 Ft. A
közalkalmazottak illetménypótlékának számítási alapja szintén 20.000 Ft marad.
Pillanatnyilag nehéz meghatározni a dologi kiadások alakulását, de várhatóan
növekedni fognak. Nem ismert még a jövő évi energia áremelés mértéke, és nem
tudjuk jelenleg, hogy egyéb területeken milyen áremelés várható, a központi
költségvetés 4,2 %-os fogyasztó áremelkedéssel számol.
A többcélú kistérségi társulás által végzett feladatok különösen az orvosi ügyelet és a
belső ellenőrzés további működtetése még nem tisztázott.
A miniszterelnök bejelentése az önkormányzatok konszolidációjáról, az adósságok
átvállalásáról reményt ad a következő évekre.
Az Állami Számvevőszék szerint a költségvetési törvénytervezetben a
feladatmegosztást alátámasztó háttérszámítások hiányosak, így nem látható, hogy a
feladatellátás és a finanszírozás összhangja biztosított-e az önkormányzatok esetében.
Előzetes számításaink szerint az alábbi bevételekkel számolhatunk:
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- Zöldterület gazdálkodás 11.794.- Ft/ha x (belterület) 114 ha =
- Közvilágítás fenntartás
- Köztemető fenntartás
- Belterületi utak fenntartása
Összesen:
- elvonás elvárt bevétel miatt:
- óvodai, iskolai étkeztetés támogatása
- Egyéb kötelező önk.feladatok
- Létalapként folyósított szoc. ellátások:
• egyes jövedelempótló támogatások .kiegészítése:
• hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz:
- Kulturális támogatás
összesen

1.345 e
1.471 e
204 e
230 e
3.250 e
3.250 e
1.564 e
3.000 e
8.133 e
7.000 e
1.117 e
20.814 e

MEP-től átvett
- Működési bevételek
- Helyi adók
- ingatlanok értékesítése:
- Közfoglalkoztatás:

6.360 e
11.578 e
21.828 e
120 e
17.000 e

Bevételek összesen:

77.700 e

Kiadások:
- Egyéb igazgatási kiadások
- Szennyvíz ellátás
- Köztisztaság
- utak karbantartása
- konyha fenntartása
- lakóingatlan fenntartása
- gyepmesteri tevékenység
- zöldterület kezelés
- közvilágítás
- óvoda
- iskola
- háziorvosi szolgálat
- támogatásértékű átadások
- civilszervezetek támogatása
- szociális kiadások
- közfoglalkoztatás
- művelődési ház fenntartása
- Sportöltöző fenntartása
- köztemető fenntartása
- Kulturális és sportrendezvénnyek
Kiadások összesen:

10.650 e
1.500 e
250 e
850 e
15.600 e
300 e
350 e
1.350 e
2.200 e
300 e
200 e
7.900 e
1.900 e
600 e
11.150 e
18.700 e
2.400 e
100 e
300 e
1.100 e
77.700 e

A koncepció a következő évi terveket , feladatokat tartalmazza. Ezek a tervek még
változhatnak a költségvetés készítése során.
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Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Hozzászólás:
Gálné Papp Erika körjegyző:
2012. november 30-ig kellett volna a koncepciót a képviselő-testületnek
megtárgyalnia.
Az előterjesztés időben elkészült, de az ebben szereplő adatok már nem feltétlenül
igazak. Többek között a közműadó sem a mi bevételünk már. Több tervezett
bevételhez is hozzányúltak és lefaragták az állami költségvetés elfogadása során. A
közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos bevétel tervezetet is
lefaragták a költségvetés elfogadásakor.
A 2000-3000 fős közös önkormányzati hivataloknál a korábban tervezett 8-11 főt
6-8 főre csökkentették, s azt fogadták el.
Ez azt jelenti, hogy a koncepcióban tervezett 39 millió forintos bevétel már nem igaz.
A kistelepüléseket ellehetetleníti ez a döntés.
Létszámcsökkentéssel nem lehet ellátni változatlan színvonallal a szolgáltatást, úgy,
hogy csak kevés feladatot visznek el.
A koncepció a tervezési irányokat határozza meg.
Fischer József polgármester:
A közös önkormányzati hivatalnál meghatározott létszám : 6-8 fő. Mi a maximum
létszámon vagyunk. Dolgozót leépítenünk nem kell,úgy néz ki, hogy maradhat a
hivatal változatlan formában.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Természetesen dönthet úgy a testület, hogy a hivatal lépszámát lecsökkenti, de akkor
így változatlanul nem maradhat a hivatal, nem lehet Hantoson helyben intézni az
ügyeket.
Nagyon sok munka van a START munkaprogramokkal , a járások által átvett
feladatok előkészítő munkáit is nekünk kell elkészíteni . Kevesebb létszámmal
ezeket a munkákat megfelelő színvonalon nem lehet elvégezni.
Ami pénzt, létszámot a kistelepülésektől elvettek, azt a nagy városoknak adták oda.
Fischer József polgármester:
Valóban iszonyatos mennyiségű papírmunka van pl. a start munkaprogrammal is.
Minden jelentést , adatszolgáltatást azonnal kérnek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2012.(XII.12.) számú
határozata
Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési
koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta.
A 2013. évi költségvetés készítéséhez az alábbi feladatok elvégzését és irányelvek
figyelembe vételét határozza meg:
Költségvetés előkészítéséhez szükséges feladatok:
1.
2.
3.
4.

Az intézményfenntartó társulások további működésének meghatározása.
Az orvosi ügylet ellátási módjának, finanszírozásának biztosítása.
A belső ellenőrzési feladat ellátásának megoldása.
A jogszabály ismeretében a közműadó bevetésének előkészítése.

A 2013. évi költségvetésének főbb irányelvei:
- érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit
- folyamatos feladatellátás finanszírozásának biztosítása
- az intézmények biztonságos működtetése
- fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a bevételek további növekedését teszik
lehetővé
(pl.: pályázatok, )
- új adó bevezetése – közműadón kívül – jelenleg nem tervezett
- a kintlévőségek behajtására 2013. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani
- az önként vállalt feladatokat felül kell vizsgálni
- személyi kiadásokra csak a kötelező juttatások tervezhetőek
- a dologi kiadások infláció mértékével emelkedhetnek
- részt kell venni – lehetőség szerint – a közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a
helyi munkanélküliséget
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetés
tervezéséről a fentiek szerint gondoskodjon.
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Határidő: 2013. február 15.
Felelős: polgármester
jegyző

9. napirendi pont
Bejelentések.
1./ Zárt ülés elrendelése.
Fischer József polgármester:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálását zárt ülésen
javasolja megtárgyalni.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy napirend tárgyalása miatt zárt ülést rendeljen
el.
Kéri, hogy 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-testülete
126/2012. (XII.12. ) számú h a t á r o z a t a
zárt ülés elrendeléséről.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatok elbírálása ügyében zárt ülést rendel el.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

A képviselő-testület 19,00-órakor zárt ülést rendelt el.
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A képviselő-testület 19,30-órakor folytatja a nyilvános ülését.

2./ Tájékoztatás a zárt ülésen hozott Képviselő-testületi döntésekről:
Fischer József polgármester:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én tartott zárt
ülésén az alábbi határozatokat hozta:
•

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2012.
(XII.12..) számú határozata Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat benyújtásához igazolási kérelem
elfogadásáról.

•

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2012.
(XII.12..) számú határozata - Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

3./ Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűntetése.
Fischer József polgármester:
2012. december 11-én a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás ülést tartott, ahol a
Társulás sorsáról volt szó. Fájó döntés született. A Társulásnak munkaszervezete
okafogyottá vált, így a jelenlévő 9 fő egyhangúlag úgy döntött, hogy 2013. június 30napjával közös megegyezéssel jogutóddal szűnjön meg a Sárbogárdi Kistérségi
Iroda.
Előbb nem szűnhet meg az idei normatíva végett . Hármas társulásról volt
.Sárbogárd- Nagylók és Hantos . Az orvosi ügyeleti kérdést és a belső ellenőrzés
kérdését meg tudjuk a jövőben is oldani .
Megkérdezi, hogy ez előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, illetve
hozzászólás?
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Vannak olyan normatíva igénylések, amik a bevállalt kötelezettséget működtetik. Ha
Társulási tanács, illetve az abban részt vevő képviselő-testületek hamarabb
megszűntetik a társulást, akkor a normatívát vissza kell fizetni, ami nagyon sokba
kerülne. A feladatokat jogutódként a polgármesteri hivatal veszi át.
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A társulási megállapodásban szerepel, hogy kötelező egységként a jogutód
önkormányzatoknak kell helyt állni. Ha nem lesz pénz a kistérség kasszájában, akkor
a társulásban részt vevő önkormányzatoknak kell fizetni a kiadásokat.
A fenti indokok alapján valóban érdemes a Kistérségi Társulást, a munkaszervezetet
2013. június hó 30-napjával megszűntetni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
megszűntetésére vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy 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
129/2012. ( XII.12. ) számú
h a t á r o z a t a:
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűntetéséről.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Sárbogárdi
Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátását érintő változásokra vonatkozó
javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa, 9 egyhangú igen mellett –
jelenkori ismeretei alapján – szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy 2013.
április 30.-án közös megegyezéssel a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást
jogutóddal megszünteti, amennyiben a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást
alakító települések képviselőtestületei minősített többséggel azt elfogadják.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás 2013. június 30.-án közös megegyezéssel, jogutóddal történő
megszüntetésével:
1. Egyetért
Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a
határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse.
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Felelős:
Határidő:

Fischer József polgármester
2012.december 20.

4./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő a hantosi ingatlan-nyilvántartásban
0228 hrsz-ú ingatlan ( út) megosztására, valamint a megosztás után létrejövő
terület megvásárlására irányuló kérelem elbírálása.
Fischer József polgármester:
Kérelem érkezett Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testületéhez. Lepcsényi
Tamás 8000 Székesfehérvár, Lövölde út 26. I/6. szám alatti lakos kérte, hogy járuljon
hozzá az önkormányzat ahhoz, hogy az általa használt 0228 hrsz. számú ingatlan
megosztásra kerüljön, s a megosztás után a …..hrsz. számú kb ………m2 területet
megvásárolhassa.
Részletesen ismerteti a kérelmet, mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
Hantos község területén lévő tó Lepcsényi Tamás tulajdonát képezi. A tó környéke
szépen rendezett, nagyon sokan járnak Hantosra horgászni.
Ezen a területen egy építmény áll, melyre szeretne fennmaradási engedélyt kérni. Az
építményt több éve építette már e területre – igaz, hogy szabálytalanul – építési
engedély nélkül.
Szeretné, ha az ingatlanon álló építményre fennmaradási engedélyt kapna, de az csak
úgy lehetséges, ha az ingatlan az Ő nevére kerülne.
Az ingatlan megosztásával kapcsolatos költségeket teljes egészében kifizetné, így az
önkormányzatnak nem kerülne pénzébe.
A mai ülésen csak arról kellene dönteni, hogy a képviselő-testület az ingatlan
megosztásához hozzájárul-e.
Azt majd a következő ülésen kell eldönteni, hogy a megosztásra kerülő ingatlant az
önkormányzat eladja, vagy bérbe adja Lepcsényi Tamás részére.
Lepcsényi Tamás azt nyilatkozta, hogy a területet szeretné megvásárolni – nem bérbe
venni – azért, hogy a jövőben nem legyen több gond az ingatlannal.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ingatlan megosztásához járuljon hozzá.
Jó lenne, ha a már megépített építményre kérelmező fennmaradási engedélyt
megkaphatná, s a jövőben tevékenységhét törvényesen végezhetné.
Megkérdezi, hogy ez előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, illetve
hozzászólás?
Hozzászólás:
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Gálné Papp Erika körjegyző:
Az ügyben első körbe a képviselő-testület az ingatlan megosztásához szükséges
hozzájárulásról tud dönteni.
A jelzett ingatlan jelenleg
forgalomképtelen
törzsvagyon része. Utat eladni nem lehet. Ha az ingatlan megosztásra kerül, művelési
ág változást kell kérdi a földhivataltól. Eladásra csak ezt követően kerülhet sor.
A képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy az ingatlan megosztásához hozzájárul-e.
Azt viszont későbbiek során kell eldöntenie, hogy a megosztott ingatlant értékesíti,
vagy bérbe adja kérelmező részére.
Lepcsényi Tamás kérelmezőnek tudnia kellett volna, hogy mindenki csak a saját
tulajdonában lévő ingatlanra építkezhet. Azt is tudnia kellett volna, hogy az
építményre építési engedélyt kell kérni az építési hatóságtól.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Ha a kért ingatlant megosztatjuk, s annak egy részét eladjuk kérelmezőnek, akkor azt
bekeríti, lezárja, és soha nem fogja megengedni, hogy területén bárki átmenjen , s a
Tó melletti úton menjen ki Telepre. Most sem nyitják ki a kaput, ha valaki ott akar
átmenni Telepre.
Korábban – évekkel ezelőtt – úgy lett a terület használatba adva részére, hogy
megengedi azt, hogy a Telepen lakó emberek azon az úton mehessenek ki Telepre, így
nem a főúton közlekednének, s nem lenne olyan balesetveszélyes a közlekedésük.
A főúton nagyon nagy a forgalom, gyalog, kerékpárral közlekedni nagyon veszélyes
különösen sötétedés után.
Fischer József polgármester:
Nekünk az út megmarad, a kapu nappal nyitva van és bárki átmehet rajta. Azt viszont
kérelmező elmondta, hogy éjszakára a kaput bezárja, mert ha a sötétben valaki
gyalog, vagy kerékpárral megy ki Telepre, akkor félő, hogy a tóba belecsúszik,
beleesik.
A tó nincs kivilágítva, korlát sincs mellette. Rettentő balesetveszélyes lenne ott is a
közlekedés az esti, éjszakai órákban, különösen, ha valaki italos. Nem vállalhatja a
felelősséget azért, hogy valaki véletlenül a tóba essen.
Koncz Tímea külsős alpolgármester:
Tudomása szerint a tó tulajdonosa a területét bekerítette, s zárva tartja. Nappal sem
lehet a területen átmenni, s Telepre a tó melletti úton kijutni.
Gálné Papp Erika körjegyző:
A képviselő-testületnek nem muszáj kérelmező kérését teljesíteni, a kért ingatlant
megosztatni, s értékesíteni részére. A kérelmet el is lehet utasítani.
Fischer József polgármester:
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Javasolja, hogy a képviselő-testület kérelmező kérését teljesítse, a kért ingatlan
megosztásához járuljon hozzá.
Későbbiekben, ha már a megosztás megtörténik, akkor eldöntheti a testület, hogy a
kért ingatlant eladja, vagy bérbe adja kérelmező részére. Kérelmező vállalta, hogy
megosztással, kiméréssel kapcsolatos költségeket megfizeti. Meg kell fizetnie az
ingatlan művelési ág változását is.
A tó környékét kérelmező rendben tartja, szép a környezet, sokan járnak horgászni
Hantosra.
Azt gondolja, hogy engedjük meg azt kérelmezőnek, hogy tevékenységét legálisan
folytathassa, az engedélyeket utólag beszerezhesse.
Ha minden törvényesen működik, a tó környéke szép lesz, az Hantos községnek is jó
lesz. Később még profitálhatunk is belőle.

Gálné Papp Erika körjegyző:
Az valóban jó lenne, ha kérelmező a már engedély nélkül – más területére - felépített
ingatlanra a fennmaradási engedélyt megkérné, az ingatlan tulajdonjogát rendezné.

Egyéb kérdés, hozzászólás a témához nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ügyben kiküldött határozati javaslatot
fogadja el.
Kéri, hogy 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
130/2012. ( XII.12. ) számú
h a t á r o z a t a:
az Önkormányzat tulajdonában lévő a hantosi ingatlannyilvántartásban 0228 hrsz-ú ingatlan ( út) megosztására
valamint a megosztás után létrejövő terület megvásárlására
irányuló kérelemről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva
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Lepcsényi Tamás 8000 Székesfehérvár, Lövölde út 26. I/6. szám
alatti lakos és Tóth Attila 8000 Székesfehérvár , Lövölde út 26. I/5.
szám alatti lakos kérelmét az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a saját tulajdonában lévő hantosi
ingatlannyilvántartásban 0228 hrsz-ú ingatlan megosztásához az alábbi
feltételekkel:
1. A 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követően kialakuló út
szélessége meg kell feleljen a rendeltetésszerű, balesetmentes
használat követelményeinek.
2. Az ingatlan megosztással kapcsolatban felmerült költségeket a
kérelmezők, Lepcsényi Tamás 8000 Székesfehérvár, Lövölde út
26.
I/6.
szám
alatti
lakos
és………………………????????????Tóth
Attila
8000
Székesfehérvár , Lövölde út 26. I/5. szám alatti lakos viselik.
Hantos Községi Önkormányzat a megosztással létrejövő ….hrsz-ú
………..m2 terület értékesítésére illetve bérletére vonatkozóan
az ingatlan megosztás átvezetését követően – a soron következő
ülésén- hoz döntést .
Felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a fenti
feltételekkel a 0228 hrsz-ú ingatlan megosztásához a szükséges
nyilatkozatot tegye meg, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Fischer József polgármester.
5./ Tájékoztató a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
2013. évi közszolgáltatási díj megállapításáról és alkalmazásának feltételeiről.
Fischer József polgármester:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. évi munkaterve szerint a
december havi soros ülés önálló napirendi pontjaként szerepel
„A
hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása”, mely többek
között a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjáról is rendelkezik.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23 §.
f) pontja értelmében a települési szilárd hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezéssel
kapcsolatosan az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhelő
díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, a díj
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit, vagy a szolgáltatás
ingyenességét a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati
rendeletben állapítja meg.
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Hantos község
közigazgatási terültén a tárgyi közszolgáltatási feladatokat
(hulladékbegyűjtés, szállítás, kezelés) a VERTIKAL Zrt. (81 54 Polgárdi, Bocskai u.
39.) látja el.
A közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos közbeszerzési eljárást a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: KDV. HÖT.)
folytatta le - a tagi önkormányzatok feladatkörének „társulás” részére 2007.
évben történt feladatkör átruházása alapján, mely feladatkör átruházásával a
KDV. HÖT.-t a közszolgáltatási díjjal kapcsolatos javaslat tételi jog is megilleti.
A közbeszerzési ajánlatban 2013. évre vonatkozóan benyújtott és a KDV. HÖT. 2011.
december 14-i ülésén elfogadott egységnyi díjtétel 4,06 Ft/liter háztartási kommunális
hulladék volt.
A közbeszerzési eljárás eredményeként 2011. december 28-án Polgárdiban került
sor a közszolgáltatás ellátására vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés
(alapszerződés) aláírására.
A Közszolgáltatási Szerződés részét képező Ajánlati Dokumentációban meghatározott
kalkuláció, inflációs tényezők, illetőleg az ajánlatban benyújtott üzleti terv
figyelembevételével elvégzett díjszámítás alapján a 2013. évre vonatkozó
közszolgáltatási egységnyi díjtétel mértéke 4,01 HUF/liter-re módosult, mely
díjtételt a KDV. HÖT. 2012. év november 28-i ülésén jóváhagyta.
A közszolgáltatást végző VERTIKÁL Zrt. a fenti és jóváhagyott díjtétellel, a
hulladékgyűjtő edényzetek nagyságára (típusára) lebontva megküldte a hulladék
begyűjtésére, szállítására és kezelésére vonatkozó díjjavaslatát.
A közszolgáltatást végző díjjavaslatával szinte azonos időben a MAGYAR
KÖZLONY 2012. évi 160. számában megjelent a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), amely törvényt az Országgyűlés a 2012.
november 26-i ülésnapján fogadta el.
A Ht.- néhány jogszabályi helyének kivételével - 2013. év január 1 -én lép hatályba
és vele egy időben a jelenleg még hatályos Hgt. hatályát veszti.
A Ht. 47§ (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási díjat a Magyar Energia
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter
rendeletben állapítja meg.
Az önkormányzatok a Ht. hatálybalépésével elveszítik a hulladékgazdálkodási
díj legmagasabb hatósági árának megállapítására vonatkozó jogosultságot.
Felhatalmazást kap a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért
felelős miniszter, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
díjképzés módját, annak átláthatóságának biztosítására, a bevételek, kiadások,
költségek, beruházások, műszaki információk körét, a közérdekből szükséges
közzététel módját, a közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díj
megfizetés rendjét rendeletben állapítsa meg.
A hulladékgazdálkodási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell
megállapítani.
A felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató a
Ht. 91.§ (2) bekezdése értelmében — a (3), (4) és (6) bekezdésében meghatározott
kivétellel — a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb
4,2 % -kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.
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A hivatkozott kivétel vonatkozik többek között arra az esetre is, ha a törvény
hatálybalépésekor
önkormányzati
társulás
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos beruházás finanszírozásához ISPA, vagy Kohéziós
Alap társfinanszírozású projekt, illetve KEOP keretében támogatást vett
igénybe, és ilyen támogatásból megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert
fejleszt vagy üzemeltet, a szerződéses kötelezettségvállaláson alapuló költségeket
a Hivatal jóváhagyása alapján a díjba beépítheti, és a fentebb részletezett (2)
bekezdés szerint alkalmazható díjnál magasabb mértékű díjat is alkalmazhat.
A Ht. végrehajtására a felhatalmazás alapján „megalkotott” rendelet még nem tépett
hatályba, ezért a képviselőtestület ez év december havi ülésére tervezett, a bevezető
részben ismertetett napirendi ponttal kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletünk
teljes körű módosításának „Tervezetét” nem áll módunkban elkészíteni, előterjeszteni.
A helyi önkormányzati rendeletünk módosításának tervezetét tehát e tárgyban csak a
Ht. végrehajtására megalkotott rendelet hatálybalépését követően tudjuk napirendi
pont keretében tárgyalni, illetve komplex módosító rendeletünket megalkotni.
Kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben foglalt tájékoztatót
megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltak szerint a döntést meghozni
szíveskedjen.

Gálné Papp Erika körjegyző:
A szemétszállítási díjat minden év december hónapban szokta tárgyalni a képviselőtestület. Az előterjesztés tartalmazza, hogy az ügyben milyen döntések születtek.
2012. december 7-én volt egyeztetés a polgármesterek részéről. Még ezt követően is
lesznek tárgyalások az esetleges kedvezmények megállapításáról. A szemétszállítási
díj 2,33 Ft/liter-ről 4,01 Ft-os /literre emelkedne a tervek szerint.
A díjrendelet módosítás lekerült a napirendről, mert még a tárgyalások folyamatban
vannak a díj megállapítása és az esetleges kedvezmények megállapítása miatt.
2012. január l-től a szemétszállítási díjat a Miniszter fogja megállapítani ugyan úgy,
mint a vízdíjat. Nincs értelme a rendeletet megalkotni, mert hatályon kívül kell
helyezni.
Az önkormányzatnak továbbra is meg lesz a rendeletalkotási lehetősége és
kötelessége a tekintetben, hogy szabályozhatja a közszolgáltatás igénybevételének
módját, gyakoriságát, ami minimum hetente egyszer kell, hogy legyen. Szabályozni
kell a kedvezmények nyújtásának feltételeit, mértékét és módját. A jelenleg
érvényben lévő rendeletünket e miatt át kell dolgoznunk, de csak a miniszter
rendeletének hatályba lépését követően tehetjük meg.
Az életbelépő törvény szerint a decemberi díjhoz képest maximum 4,2 %-kal
megemelheti a törvény erejénél fogva a szolgáltató a szemétszállítási díjakat, kivéve,
ha EU-s pályázat, vagy más támogatási kötelezettségből fakadóan be kell , hogy
szedje a beruházás értékét .
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A szemétszállítás Nagylókon és Hantoson kéthetente volt, ez már korábban sem volt
szabályos. Megszűnnek a díjközösségek, ami már csak Nagylókon és Hantoson volt.
Arra van mód, hogy a 120 literes edényeket 80 literesekre lehet cserélni.
Nagylók és Hantos község lakossága ingyen kapta meg korábban a kukákat. Más
településeken a lakóknak meg kellett vásárolniuk.
A kuka jelenleg a VERTIKÁL tulajdona , s ki van helyezve a lakókhoz.
Lehetőség lesz arra is, hogy a kukák vonalkód segítségével leolvashatók lesznek, s
meg lehet állapítani, hogy ki hány alkalommal ürítteti ki a kukáját egy hónapban.
Mindenki annyiszor fizet, ahányszor üríttet, de havi két ürítést minimum fizetni kell.
A kedvezménynyújtási lehetőséget még ki kell dolgozni.
A heti ürítés miatt ez hatalmas áremelést, jelent a lakosság részére. Több, mint
duplájára emelkedik a szemétszállítási díj. Többen vannak, akik szinte egyáltalán nem
ürítenek kukát. Többen vannak, akiknek a jelenlegi összeg kifizetése is nehézséget
jelentett.
Jó lenne, ha valóban minél előbb lehetőség lenne arra, hogy a kukák leolvashatók
legyenek, s mindenki annyi szemétszállítási díjat fizetne, amennyi kukát kiürít.
Jó lenne az is, ha 80 literes kukákat lehetne vásárolni, mert kevesebb lenne a
szállítási díj.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
A rendelet
megalkotásáig mindenki gondolkozzon el azon, hogy hogyan lehetne a
szemétszállítási díjat legolcsóbban megoldani.
Fischer József települési képviselő:
Véleménye szerint sokan igénylik majd a 80 literes kukákat. Abban tud a szolgáltató
segíteni, hogy nagy tételben vásárolja fel a kukát, s ki is szállítja Hantosra, így a
lakosságnak olcsóbb lesz a kuka ára is és a szállítási díj is. Jó lenne a leolvasós
rendszer is.
Mindenképpen igyekeznek elérni azt, hogy a lakosságnak a szemétszállítási díj minél
kedvezőbb legyen. Sajnos a heti ürítésen nem lehet változtatni, mert azt törvény
szabályozza.
A lakosságot rosszul fogja érinteni ez a fajta emelkedés.
Sok az egyedül élő nyugdíjas, akinek minimális szemét gyűlik össze, még a 80 literes
kukát sem tölti meg.
Egyéb kérdés, hozzászólás a témához nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ügyben kiküldött határozati javaslatot
fogadja el.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
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öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2012. (XII.12.) számú
határozata
2013. évi közszolgáltatási díj megállapításáról és alkalmazásának feltételeiről”
tárgyú előterjesztést megtárgyalása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Tájékoztató a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 2013. évi közszolgáltatási
díj megállapításáról és alkalmazásának feltételeiről” tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A képviselőtestület az előterjesztésben adott tájékoztatást tudomásul veszi.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Hantos Községi
Önkormányzat Képviselőtestületének a hulladékgazdálkodásról szóló többször
módosított 2/2003(II.20.) önkormányzati rendeletének teljes körű módosítására
vonatkozó rendelet tervezetét - az előterjesztésben foglaltakra tekintettel - a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) foglalt
felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépését követően terjessze be
a képviselőtestület ülésére.
Határidő: A Ht. foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet
hatálybalépését követően.
Felelős: Fischer József polgármester
6./ Számítógépek vásárlása.
Fischer József polgármester:
Sajnos a hivatal számítógépei már nagyon elavultak. Szükség lenne legalább két
számítógép és három monitor vásárlására. Nem is a számítógépek a drágák, hanem
programok, melyek nélkül nem lehet dolgozni.
Megkértek egy szakembert, aki összeírta, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy a
dolgozók a munkájukat gyorsabban tudják végezni. A jelenlegi számítógépeink sűrűn
lefagynak, lassúak.
Javasolja, hogy a hivatal részére vásároljuk meg a szükséges számítógépeket és a
hozzá való programokat azért, hogy a dolgozók munkájukat gyorsabban tudják
elvégezni.
A felszabadult számítógépeket fel kellene újítani és átadnánk az óvodának, illetve a
kultúrháznak.
Ismerteti a számítógépekre és a programokra készült árajánlatot, valamint a
számítógépek megvásárlására vonatkozó határozati
javaslatot, mely a
jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.
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Kéri, hogy mondják el hozzászólásaikat a témával kapcsolatban.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Nem a gépek a drágák, hanem a programok. Mi sajnos csak jogtiszta programokat
vehetünk, ezért kerülnek sokba.
Három új monitorra is szükség lenne a dolgozók egészségének védelme érdekében.

Hangyál Csaba települési képviselő:
Ha szükség van a számítógépekre és a programokra, akkor meg kell vásárolni.
Koncz Tímea külsős alpolgármester:
Gondolkozni kellene azon, hogy az önkormányzatnak egy rendszergazdát kellene
alkalmazni az óvoda, iskola , az egészségügy , kultúrház és a hivatal számítógépeinek
karbantartására. Véleménye szerint szükség lenne rá.
Nagy segítség lenne a dolgozóknak is, hiszen a rendszergazda segíteni tudná a
munkájukat.
Egyéb kérdés , hozzászólás e témához nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
A javaslaton érdemes elgondolkozni.
A számítógépek és a programok kb: 371.520.- Ft –ba kerülnek az előzetes
számítások, árajánlat szerint. Javasolja, hogy a képviselő-testület a számítógépek és
kellékeinek megvásárlását engedélyezze, és az ügyben ismertetett határozati javaslatot
fogadja el.
Kéri, hogy 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 131/2012. (XII.12.) számú
határozata
Számítógépek vásárlásáról
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7./ Közmeghallgatás.
Fischer József polgármester:
Minden évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani az SZMSZ
szerint.
Javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontja: 2012. december 18-án
órakor legyen a kultúrházban.

kedden 17-

A javaslathoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy 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
132/2012. (XII.12.) számú határozata
a közmeghallgatás időpontjáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a
közmeghallgatást:
2012. december hó 18-án (kedden ) 17-órakor tartja a
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kultúrházban.
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést
tegye meg.
Határidő: 2011. december 18
Felelős: Fischer József polgármester

Egyéb bejelentés nem hangzott el.

Fischer József polgármester.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, bejelenteni valója.

A képviselő-testületi ülésen egyéb bejelentés nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 20.30 órakor bezárta.
K.m.f.

/:Fischer József :/
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/
körjegyző

/ : Suhaj Józsefné :/
jkv. hitelesítő

