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Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 
13-án    (kedden  )  19.00  –órakor  rendkívüli   tartott       üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Hangyál Csaba 

 19.55 perctől Fischerné Koncz Katalin                         
                         Suhaj Józsefné  
   Zab Zsuzsanna  
                         települési képviselő 
                          
                                                         
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika körjegyző  

Koncz Tímea külsős alpolgármester 19.55 perckor elhagyta a 
képviselő-testületi ülést. 

  Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető 
 

 
 

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  négy       fő jelen van 
,azt  megnyitja.  
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt csak 
később tud részt venni a képviselő-testület ülésén. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zab Zsuzsanna    települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  négy   igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Zab Zsuzsanna  települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
 
Fischer József  polgármester :  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
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Napirend:  
 

1./ Együttműködési megállapodás  falumegújítás- fejlesztésre  LEADAER 
MEZŐFÖLDI  HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport 
által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, 
meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 
27.) GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen kiírásra kerülő pályázati  felhívásra  
„ Játszótér bővítése Hantoson ”  címmel benyújtandó pályázat  érdekében 

     Előadó: Fischer József polgármester  
 
2./ A  Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  támogatási kérelmének  elbírálása.  
     Előadó: Fischer József polgármester  
 
3./ Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 
     Előadó: Fischer József polgármester 
 
4./  Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   
alapító  okirata módosításának véleményezése  
      Előadó: Fischer József polgármester 
 
5./ Önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül 
helyezése 
      Előadó:  Fischer József polgármester 
 
6./  Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének ¾ éves  
       teljesítéséről 
      Előadó:  Fischer József polgármester 
   
7./ Nagylók – Hantos  Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetésének ¾ éves   teljesítéséről  
      Előadó:  Fischer József polgármester 
 
8./ Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetési koncepciója 
      Előadó:  Fischer József polgármester 
 
9./ Nagylók- Hantos   Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetési 
koncepciója 
      Előadó:  Fischer József polgármester 
 
10/  Bejelentések 
 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 
                              
 

 
 
 
 
 



 

3 

 

1. napirend 
 

Együttműködési megállapodás  falumegújítás- fejlesztésre  LEADAER 
MEZŐFÖLDI  HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport 
által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, 
meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. 
(XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen kiírásra kerülő pályázati  

felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”  címmel benyújtandó pályázat  
érdekében. 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést , az együttműködési megállapodás 
tervezetét  és a  határozati javaslatot       áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Korábbi képviselő-testületi ülésén már beszéltek arról, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Hantosi Parkban, a hantosi ingatlan-nyilvántartásban 93 hrsz-ú 
ingatlanon  található játszóteret a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület  az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre  a 
102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a LEADAER LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD  
TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által 4. célterület „Kültéri, 
közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a 
játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek 
megfelelően” jogcímen kiírásra kerülő pályázati  felhívásra  „ Játszótér bővítése 
Hantoson ”   címmel pályázatot kíván benyújtani. 
 
A pályázat 5 millió forint értékben játékok beszerzésének és telepítésének valamint a 
beruházáshoz kötődő műszaki ellenőr költségeit tartalmazza. Ismerteti  a képviselő-
testülettel a tervezett játszótér bővítés, korszerűsítés keretében elhelyezendő játszótéri 
eszközöket, illetve a pályázatot. ( Írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 
A pályázat beadásáról a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület 2012. október 30-
án tartott közgyűlésén már döntést hozott. A projektmenedzseri feladatokat Ő, mint az 
egyesület tagja vállalta. 
A pályázat az Egyesület számára 100%-os támogatási intenzitású, de utófinanszírozott 
ezért a megvalósítás érdekében, a pályázat pozitív elbírálása esetén később az 
Egyesület  a hitelfelvétel érdekében készfizető kezesség vállalására illetve a hitel 
költségeinek fedezete biztosítása érdekében vélhetőleg  fejlesztési támogatási 
igénnyel fog fordulni a Képviselő-testülethez.  
A pénzintézettel már felvették a kapcsolatot és úgy tűnik nem lesz akadálya a hitel 
felvételének. A beruházás nem építési engedély köteles, erről is beszerezték a hatóság 
nyilatkozatát, valamint beszerezték az érintett ingatlan térképmásolatát és a 
TAKARNET-es tulajdoni lapját is. A pályázat összeállításához egyedül az Egyesület 
elmúlt három évi mérlegadatai hiányoznak, de ezek begépelése is folyamatban van. 
Időközben a korábbi 2012. november 15-i határidőt kitolták 2012. november 30-ra, 
így addig a pályázat teljesen kész lesz. 
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A mai ülésén azonban a pályázat benyújtásának feltételeként arról kell döntést hozni, 
hogy az Önkormányzat hozzájárul-e a tulajdonában lévő területen a Hantosi 
Faluvédő- és Kulturális Egyesület által a pályázat keretében tervezett beruházások 
elvégzéséhez illetve átadja-e a pályázatban foglalt üzemeltetési kötelezettség 
időtartamára üzemeltetésre, fenntartásra a beruházással érintett területét. 
Mindezt a projekt megvalósítása során történő együttműködésekkel együtt célszerű 
egy együttműködési megállapodásba foglalni. 
Az együttműködési megállapodás tervezetét a képviselő-testület tagjait a határozati 
javaslattal együtt megkapták.  

 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 

tegyék fel. 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a   Döntés a  Hantosi Faluvédő- és Kulturális  
Egyesület  által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- 
fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a LEADAER LEADAER MEZŐFÖLDI 
HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által 4. célterület „Kültéri, 
közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri 
eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen kiírásra 
kerülő pályázati  felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”    címmel benyújtandó pályázat    
címmel benyújtani kívánt  pályázat támogatásáról, a pályázathoz kötődő együttműködési 
megállapodásról  szóló  előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  109 /2012. (XI.13.) számú 
határozata 

 
Döntés a  Hantosi Faluvédő- és Kulturális  Egyesület  által az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre  a 
102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a LEADAER LEADAER MEZŐFÖLDI 

HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által 4. célterület 
„Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők 

korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) 
GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen kiírásra kerülő pályázati  felhívásra  „ 

Játszótér bővítése Hantoson ”    címmel benyújtandó pályázat    címmel 
benyújtani kívánt  pályázat támogatásáról, a pályázathoz kötődő 

együttműködési megállapodásról 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a  Hantosi Faluvédő- és Kulturális  Egyesület  által 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- 
fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a LEADAER LEADAER 
MEZŐFÖLDI HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport 
által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, 
meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. 
(XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen kiírásra kerülő pályázati  
felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”    címmel benyújtandó pályázat    
címmel benyújtani kívánt  pályázat támogatásáról, a pályázathoz kötődő 
együttműködési megállapodásról 
” szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület  egyetért és támogatja a Hantosi Faluvédő- és Kulturális 
Egyesület  (székhely: 2434 Hantos, Köztársaság tér 3.,  adószám: 19094467-1-07 
.képviseli:  Bolye Ferenc  elnök) által  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- 
fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a LEADAER LEADAER 
MEZŐFÖLDI HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport 
által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, 
meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. 
(XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen kiírásra kerülő pályázati  
felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”   címmel benyújtani kívánt  
pályázatával.  
 
A Képviselő-testület  hozzájárul ahhoz, hogy  az Egyesület sikeres pályázatot 
követően az Önkormányzat tulajdonában lévő  93 hrsz-ú  ingatlanán  a a 
LEADAER LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ 
EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat 
ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök 
biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen 
kiírásra kerülő pályázati  felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”   címmel 
beadásra kerülő pályázatában szereplő fejlesztéseket, az abban szereplő műszaki 
tartalommal  elvégezze, valamint hozzájárul ahhoz , hogy a támogatással 
felújított önkormányzati tulajdonban lévő 93  hrsz-ú  ingatlan  üzemeltetési jogát 
– a pályázatban előírt üzemeltetési ideig- a  Hantosi  Faluvédő- és Kulturális  
Egyesület gyakorolja. 
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A képviselő-testület megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a  Hantosi 
Faluvédő- és Kulturális Egyesülettel  a  falumegújítás- fejlesztésre  a LEADAER 
LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi 
Akciócsoport által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek 
kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról 
szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen kiírásra kerülő 
pályázati  felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”   címmel benyújtandó 
pályázatához kötődő együttműködési megállapodás tervezetét –írásban a 
jegyzőkönyvhöz csatolva- és azt változtatás nélkül jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a a Hantosi Faluvédő- 
és Kulturális Egyesület  (székhely: 2434 Hantos, Köztársaság tér 3.,  adószám: 
19094467-1-07 .képviseli:  Bolye Ferenc  elnök) a  falumegújítás- fejlesztésre  a 
LEADAER LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD  TÉRSÉGFEJLESZTŐ 
EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által 4. célterület „Kültéri, közcélú feladatokat 
ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök 
biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően” jogcímen 
kiírásra kerülő pályázati  felhívásra  „ Játszótér bővítése Hantoson ”   címmel 
benyújtandó pályázatához kötődő együttműködési megállapodást aláírja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hantosi Faluvédő- és 
Kulturális Egyesület  (székhely: 2434 Hantos, Köztársaság tér 3.,  adószám: 
19094467-1-07 .képviseli:  Bolye Ferenc  elnök) döntéséről értesítse, a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Fischer József  polgármester 
Határidő: 2012. november 16. 

 
2. napirend 

 
A  Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  támogatási kérelmének  elbírálása 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a támogatási kérelmet, és a támogatási 
szerződés tervezetet valamint a   határozati javaslatot       áttanulmányozás végett 
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen a külsős alpolgármester asszony már javasolta, 
hogy a Hantosi Bokréta Néptánccsoport utánpótlás nevelése érdekében támogassa 
Önkormányzatunk az utánpótlás csoport táncoktatását. 
Emlékeztetésként tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ötlet- az utánpótlás 
nevelés táncoktatásának megszervezésére és támogatására-  az idei szüreti felvonulás 
után merült fel. Az idei évi szüreti felvonuláson a Bokréta néptánccsoport tagjain 
kívül az általános iskolába járó gyermekek is  felléptek. 
A fellépés  jól sikerült, és ennek kapcsán  merült fel az az ötlet, hogy az utánpótlás 
tanítása, nevelése érdekében jó lenne, ha ezzel a korosztálya is foglalkozta a Bokréta 
néptánccsoport tánctanára. Ez annál is inkább fontos lenne, mert az iskolában jelenleg 
nem folyik néptánc oktatása, mivel a néptáncot a külsős alpolgármester asszony 
tanította, s Ő jelenleg GYED-en van. A külsős alpolgármester asszony szülőként 
végzett egy felmérést, hogy hány gyermek , illetve szüleik igényelnék a táncoktatást. 
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A felmérés eredményeként úgy tűnik, hogy  közel 30 gyermek járna az utánpótlás  
néptánc tanítására. 
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen már tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 
az elképzelés szerint, hasonlóan a Bokréta néptánccsoport oktatásához, az utánpótlás 
oktatását is a  Faluvédő-és Kulturális Egyesülettel közösen lenne célszerű 
megszervezni, illetve ha az Egyesület anyagi okokból ebben nem tud részt venni, 
akkor az Önkormányzat kössön szerződést a tánctanárral az utánpótlás csoport 
oktatása érdekében. 
A Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület 2012. október 30-án tartott közgyűlésén 
úgy döntött, hogy egyenlőre három hónapra megbízási szerződést köt  Sebeek 
Zoltánnál,  a Bokréta Néptánccsoport tánctanárával az utánpótlás csoport oktatására, 
az oktatás költségeinek fedezése érdekében az Önkormányzatunktól a három havi 
tánctanári díjazás 50%-nak támogatása iránt pedig támogatási kérelmet nyújt be. 
Az első táncórát egyébként már megtartotta az utánpótlás csapatnál is Sebeek Zoltán 
és jó volt látni, hogy az a 32 gyermek milyen lelkesen próbál. 
Véleménye szerint az Egyesület jó cél érdekében kér támogatást, így javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy támogassa kérelmüket. 
 
 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 

tegyék fel. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
35 gyermek és szülője vett részt az első órán illetve az azt megelőző megbeszélésen. 
Valóban jó volt látni, hogy milyen lelkesek a gyermekek. Reméljük, hogy kitartóak is 
lesznek és akkor hagyományaink, kultúránk ápolása, a gyermekek nevelése érdekében 
nemes célt támogat a tánctanítás költségeinek vállalásával, mind Önkormányzatunk, 
mind a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület. Ő is javasolja a képviselő-
testületnek, hogy támogassa az Egyesület kérését. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 

Ha 35 gyermek vett részt az első foglalkozáson, akkor ez még inkább megerősíti a támogatás 

odaítélésének indokoltságát. 

Kérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban?  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban további  kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 

Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a    Hantosi Faluvédő és Kulturális 
Egyesület  támogatási kérelmének  elbírálásáról szóló  előterjesztést és határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
110/2012.(  XI. 13. )  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 
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 az Egyesületen belül működő Bokréta 
tánccsoport utánpótlás csoportja oktatását végző tánctanár 
2012  november 1.- 2013. január 31. közötti időszak 
díjazásának  fedezete biztosítása céljából. 

 
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. november 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

3. napirend 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a 2013. évi belső ellenőrzési terv 
tervezetét  valamint a   határozati javaslatot       áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Az önkormányzatok működésének ellenőrzését- többek között- az Állami 
Számvevőszék, a Központi Ellenőrzési Hivatal,  Magyar Államkincstár végzi, ezeken 
túl , a folyamatba épített vezetői ellenőrzés mellett az államháztartásról szóló többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény , valamint a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló 193/2003. évi (XI.26.) számú Kormányrendelet vonatkozó 
előírások alapján gondoskodni kell a  belső ellenőrzés biztosításáról is. 
Önkormányzatunk a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás keretében, a Kistérségi 
Társulás által megbízott belső ellenőr – egy Önkormányzatoktól független szakértői 
cég- megbízásával gondoskodik. A belső ellenőrzés éves terv alapján történik, 
melynek összeállításába- az elvégzett kockázat elemzést követően- a belső ellenőr is 
közreműködik.  
A belsőellenőrzési tervet 2012. november 15-ig el kell fogadnia a képviselő-
testületnek.    Úgy gondolja, hogy az ellenőrzésre szükség van, mert az segítő jellegű. 
Ha az ellenőrzés kisebb  hibákat feltár, azt ki lehet javítani, s a jövőben már biztosan 
nem fordul elő. Nagyon hasznos tanácsokkal, javaslatokkal látják el az ellenőrök a 
dolgozóinkat.  
Ahogy említette a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás keretében, a Kistérségi 
Társulás keretein belül gondoskodunk a kötelezően ellátandó belső ellenőrzés 
megszervezéséről. 
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás  2013. évi sorsa még nem dőlt el, így nem 
biztos, hogy a korábbi években megszokottaknak megfelelően a Kistérségen keresztül 
tudunk gondoskodni a belső ellenőrzés ellátásáról. A belső ellenőrzés megszervezése 
és ellátásáról való gondoskodás ugyanakkor kötelező feladat, így ha a Kistérség 
megszűnik, akkor más módon- például megbízási szerződéssel- kell gondoskodnunk a 
belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, véleménye szerint a mostani belső ellenőrzést 
végző céggel. 
Erre azonban még később kell visszatérni, ha már eldől a Kistérségi Társulás jövője. 
 Most az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét kell megtárgyalnia és 
elfogadnia a Képviselő-testületnek. 
2013. évben a belső ellenőrrel egyeztetve a  Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás hantosi tagóvodája  és tagiskolája 
közoktatási normatíva igénylése és elszámolása valamint az Önkormányzat bérleti 
díjakkal kapcsolatos feladatellátás  ellenőrzésére teszünk javaslatot. A javaslatok közé 
a  Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
hantosi tagóvodája  és tagiskolája közoktatási normatíva igénylése és elszámolása  
terület az elmúlt képviselő-testületi üléseken elhangzottak alapján került bele.  
 
 
 



 

10 

 

Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét ez alapján állítottuk össze, 
melynek jóváhagyása a Képviselő-testület feladata. A belső ellenőrzés 
megállapításáról szóló jelentéseket szintén  a képviselő-testületnek  kell 
megtárgyalnia, illetve jóváhagynia.  
 
Fenti két terület ellenőrzésén kívül felmerült még az Önkormányzat  helyi adókkal 
kapcsolatos területének ellenőrzése is.  
Szeretné megkérdezni a képviselő-testület tagjait, hogy a felsorolt három területből:  
1. a  Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
hantosi tagóvodája  és tagiskolája közoktatási normatíva igénylése és elszámolása 
2. Az Önkormányzat bérleti díjakkal kapcsolatos területe 
3. Helyi adókkal kapcsolatos terület 
ellenőrzése közül melyik kettő területet ellenőriztessük 2013. évben? 
 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 

tegyék fel. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 

 
Javasolja, hogy 2013. évben a belső ellenőrzési terv tervezetében szereplő kettő 
területet, a   Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás hantosi tagóvodája  és tagiskolája közoktatási normatíva igénylésének és 
elszámolásának valamint az Önkormányzat bérleti díjakkal kapcsolatos területének 
ellenőrzését fogadja el a képviselő-testület. Korábbi képviselő-testületi üléseken több 
képviselőben felmerült annak az igénye, hogy ellenőriztessük a   Mezőfalva – Hantos 
– Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás hantosi tagóvodája  és 
tagiskolája közoktatási normatíva igénylését és elszámolását. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Szeretné megkérdezni Zab Zsuzsanna és Suhaj Józsefné települési képviselők 
véleményét is a 2013. évi belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési területekkel 
kapcsolatban. Jónak tartják-e ők is, ha 2013. évben a 2013. évben a belső ellenőrzési 
terv tervezetében szereplő kettő területet, a   Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás hantosi tagóvodája  és tagiskolája 
közoktatási normatíva igénylésének és elszámolásának valamint az Önkormányzat 
bérleti díjakkal kapcsolatos területének ellenőrzését fogadja el a képviselő-testület? 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Maga részéről a 2013. évi belső ellenőrzési terv tervezetében szereplő kettő terület: a    
Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
hantosi tagóvodája  és tagiskolája közoktatási normatíva igénylésének és 
elszámolásának valamint az Önkormányzat bérleti díjakkal kapcsolatos területének 
ellenőrzését javasolja elfogadásra. 
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Suhaj Józsefné alpolgármester, települési képviselő: 
 
Egyetért az előtte szólókkal és javasolja, hogy 2013. évben a     Mezőfalva – Hantos – 
Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás hantosi tagóvodája  és 
tagiskolája közoktatási normatíva igénylésének és elszámolásának valamint az 
Önkormányzat bérleti díjakkal kapcsolatos területének ellenőrzését fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Megköszönte a hozzászólásokat. 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  Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi 
belső ellenőrzési tervéről  szóló  előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
111/2012.(  XI. 13. )  Kt. számú  h a t á r o z a t a 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési 

tervéről. 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét 
megvitatta és  azt 

JÓVÁHAGYJA . 
 

( Belső ellenőrzési terv jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének 
végrehajtásáról gondoskodjon   
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
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4. napirend 

 
Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   

alapító  okirata módosításának véleményezése 
 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  valamint a   határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Sárbogárd Város Polgármestere  2012. november 5-én  érkezett e-mail-ben  
megkereste a Képviselő- testületet azzal, hogy a Sárbogárd- Hantos- Nagylók 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  Társulási Megállapodásában foglaltak 
alapján a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló döntése meghozatala előtt 
véleményezze azt.  
Az alapító okirat módosítását az alábbiak indokolják: 
A 2012. szeptember 1-én hatályba lépő a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény (Nkt.) 4.§ 25.pontja alapján ismét változik a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók körének megnevezése: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
2012. szeptember 1-től megszűnik a „megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okokra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő gyermek, tanuló” megnevezés. 
Az Nkt. biztosítja a kellő időt az alapító okiratban és a szakértői véleményekben 
történő átvezetésre. Az átmeneti rendelkezés az intézmények alapító okiratának 
felülvizsgálatának határidejét 2012. december 31-ig, a tanulói szakértői 
véleményekben pedig a következő felülvizsgálatig, de legkésőbb 2015. szeptember 1-
ig jelöli meg. 
Az új törvényi szabályozás értelmében szükséges módosítani az oktatási intézmények 
alapító okiratában az erre vonatkozó fogalmi meghatározást. 
Továbbá a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetője jelezte az önkormányzatnál, hogy az intézmény pályázni 
szeretne az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2012.évi támogatása pályázaton. 
A támogatást az integrációs pedagógiai rendszerben részt vevő intézmények 
igényelhetik, ezért szükséges a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést 
vállalni az intézmény alapító okiratában, valamint az intézmény pedagógiai 
programjában. 
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító 
okiratának módosításához szükséges az intézményfenntartó társulások társult 
települései képviselő-testületeinek, így Hantos és Nagylók települések képviselő-
testületeinek  előzetes véleménye és csak ezt követően tudja Sárbogárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapító okirat módosítását megtárgyalni 
illetve elfogadni. 
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el 
véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 
 
 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a    Központi Általános Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításának 
előzetes véleményezéséről szóló  előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 112/2012. (XI.13.) számú 
határozata 

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
alapító okiratának módosításának előzetes véleményezése 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Központi Általános Iskola, 
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – székhelye: 7000 Sárbogárd, 
József A. u.14. – 92/2007. (III.26.) Kth. sz. határozattal jóváhagyott, a 164/2007. 
(V.11.) Kth. sz., a 221/2007. (VIII.10.) Kth. sz. ,a 2008. január 1-től hatályos 335/2007. 
(XI.29.) Kth. sz. valamit a 83/2008. (IV.11.) Kth. sz. határozatokkal, a 111/2009. (V.12.) 
Kth.sz. határozatával, a 137/2009. (VI.09.) Kth.sz. határozatával, a 294/2009. (XII.08.) 
Kth.sz. határozatával, a 44/2010.(III.09.) Kth.sz. határozatával, a 166/2010.(VIII.03.) 
Kth.sz. határozatával, a 200/2011. (VIII.26.) Kth.sz. határozatával, a 235/2011. (X.14.) 
Kth.sz. határozatával, illetve a 73/2012. (IV.13.) Kth.sz. határozatával módosított 
alapító okiratának tervezetét megismerte és  javasolja Sárbogárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az alapító okirat alábbiak szerinti módosításának 
elfogadását : 
 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont második szakasza a 
következőképpen módosul: 
 
Az intézmény a Nkt. 4.§ 25.pontja szerint a következő különleges bánásmódot 
igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, nevelését végzi a szakértői 
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
- mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
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zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
 
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont az alábbi szakfeladatok 
tekintetében változik: 
 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, 
ezen belül: 

- mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

- Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 
 

  852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű       nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 
ezen belül  

- mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

- Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 
 

  852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű       nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) ) 
ezen belül 

- mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

- Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 
 

  855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése ezen 
belül: 

- mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

- Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 
 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése,  ezen belül: 
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- mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

- Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 
 
 

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

 
5. napirendi pont 

Önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon 
kívül helyezése 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  valamint a  rendelet tervezetet       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül 
helyezése napirendi pont előadója a körjegyző asszony. 
Felkéri Gálné Papp Erika körjegyzőt a napirendi pont előterjesztésére 
 
Gálné Papp Erika körjegyző :  
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Sztv.) 2012. április 15.-én 
lépett hatályba. 
Az Új Sztv. kimondja, hogy a jövőben csak törvény nyilváníthat valamely 
cselekményt, mulasztást büntethetővé, önkormányzati rendelet nem. Ennek 
megfelelően az önkormányzatok szabálysértési tényállás megállapítására már nem 
jogosultak Az Sztv. 254. (2) bekezdése értelmében az önkormányzatok  kötelesek 
hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. 
Fenti rendelkezés értelmében az önkormányzati rendeleteink felülvizsgálata 
megtörtént.  
 
Szabálysértési rendelkezéseket az alábbi önkormányzati rendeleteink tartalmaznak: 

1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
környezetvédelemről szóló  11/2009.(IX.30.) önkormányzati rendeletével 
módosított 7/2004.(V.27.) önkormányzati rendelete: 
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„22.§   (2) Szabálysértést követ el és 30 000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
a rendelet rendelkezéseit  megszegi.” 
 

2. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetők 
rendjéről  és a temetkezésről 5 /2001 . (IV. 02)  valamint a 11/2009.(IX.30.) 
és a 8./2011. (VIII.31.) önkormányzati  rendeleteivel módosított 8 /1997 
(VII.1) önkormányzati  rendelete: 
 

„12.§ (1) Amennyiben  a cselekmény nem 
bűncselekmény  , szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható az , aki a rendelete megszegi 
vagy kijátssza : 

-A temető rendjét megszegi , csendjét zavarja , nem illő magatartást tanúsít 
, gépjárművel behajt , temető épületében , tartozékaiban , növényzetében 
kárt tesz , szemetel , nem a kijelölt helyen tárolja a szemetet , kutyát bevisz 
, 
- Sírboltot építési engedélyezési eljárás szabályainak megsértésével épít , 
- Síremléket bejelentés nélkül lebont , 

      - Bejelentés nélkül végez munkát.” 
 

3. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló  a 12/2008.(IX.26.)  valamint 11/2009.(IX.30.) 
önkormányzati  rendeleteivel módosított 8/2008. (V.15.) önkormányzati 
rendelete: 

„„14. §  Szabálysértést követ el, és 30.000,- forintig terjedő bírsággal sújtható az, aki 
a közterületet rendeltetéstől eltérő módon engedély nélkül használja, az engedélytől 
eltérő módon használja, és e tevékenységével a rendelet 13.§-ában meghatározott 
figyelmeztetés ellenére sem hagy fel.” 
 

 
4. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének „Pro Civitate 

Hantos” kitüntetés alapításáról szóló  7 /1998. ( IX.21.)  önkormányzati 
rendeletével módosított 6 /1998.( VIII.24.) önkormányzati  rendelete: 

 
„9.§ (1) A kitüntetés jogosulatlan viselőivel, használóival szemben a 
szabálysértésekről szóló többször módosított 1968. évi I. törvény 29.§.-nak 
előírásait kell alkalmazni.” 

 
5. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer és zászló 

alapításáról és használatának rendjéről szóló  8 / 1996 . (VII .09.) 
önkormányzati rendelete:  

„9.§ (1 ) Aki az Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul , az engedélytől 
eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel , szabálysértést követ el 
, 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható  .” 

 
Fenti rendelkezések hatályon kívül helyezése illetve módosítása  érdekében 
elkészítettük a rendelet tervezetet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezet vitassa meg és fogadja 
el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Megköszönte a körjegyző asszony előterjesztését. 
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 az önkormányzati rendeletek egyes 
rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezése című  előterjesztést és 
rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 
 
Szavazás a rendeletről:  
Minősített többséggel:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy      igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta.  

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2012. ( XI.15.  )  önkormányzati rendelete  

 
Önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek  módosításáról és 

hatályon kívül helyezéséről 
 

 
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

     
Önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek  
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló   rendelet-             

                              tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.  
      

( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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6. napirendi pont 
 

Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 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:  
 
A Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése ¾ éves 
teljesítéséről szóló tájékoztatóból jól látható, hogy a költségvetés végrehajtása 
időarányos, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében.  
A képviselő-testület tagjai a Nagylók – Hantos Községek 2012. évi költségvetésének 
¾ éves teljesítéséről szóló beszámoló számszaki táblázatát az elfogadott 
költségvetéssel megegyező formában valamint a határozati javaslatot kézhez kapták. 
 
Megkérdezi 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    Nagylók – Hantos Községek 
Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló  előterjesztést 
és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
   113/2012. (XI.13.) számú határozata 

 
Nagylók-Hantos Községek  Körjegyzősége  2012. évi költségvetésének 

¾ évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról  
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylók- Hantos Községek 
Körjegyzősége 2012 évi költségvetésének ¾  évi teljesítéséről szóló beszámoló 
című előterjesztést megtárgyalta. 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylók- Hantos Községek 
Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló  beszámolóját 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Bevétel: 
 Módosított előirányzat Teljesítés 
Állami hozzájárulás: 5.118 e Ft 3.875 e Ft 
Átvett pénzeszköz  
Hantos Községi Önk.                             9.897 eFt 6.850 e Ft 
Átvett pénzeszköz  
 Nagylók Községi Önk. 
Átvett pénzeszköz  9.623 e Ft 6.408 e Ft 
Nyitó pénzkészlet  1.094 e Ft 
Összesen: 24.638  eFt 18.227 eFt 
 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 18.790 eFt 13.909 eFt 
Járulék 4.894 eFt 3.634 eFt 
Dologi kiadás 954 eFt 147 eFt 
Átfutó kiadások:   eFt 510 eFt 
Összesen: 24.638 eFt 18.200 eFt 
 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2012. november 30.  
 
 

7.napirendi pont 
 

Nagylók – Hantos  Védőnői Szolgálatot Fenntartó 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:  

 
A védőnői feladatok ellátásáról már évek óta Nagylók Községi Önkormányzattal 
közösen a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás keretében 
gondoskodunk. A Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó  2012. évi 
költségvetése ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatóból jól látható, hogy a 
költségvetés végrehajtása időarányos, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében.  
A képviselő-testület tagjai a Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó 
Társulás  2012. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló beszámoló számszaki 
táblázatát az elfogadott költségvetéssel megegyező formában valamint a határozati 
javaslatot kézhez kapták. 
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Megkérdezi 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    Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálatot 
Fenntartó Társulás  2012. évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről szóló  
előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2012.(XI. 13.) számú  határozata 
 

Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 
2012. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylók- Hantos Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012 évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről 
szóló beszámoló című előterjesztést megtárgyalta. 
 
Hantos Községi Önkormányzat  képviselő-testülete a Nagylók- Hantos Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás  2012. évi költségvetésének ¾ évi teljesítését az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
Bevétel: 
 Előirányzat Teljesítés 
Átvett pénzeszköz MEP-től 3.140 eFt 2.435 eFt 
Összesen: 3.140  eFt 2.435 eFt 
Kiadás: 
 Előirányzat Teljesítés 
Személyi juttatás 1.836 eFt 1.462 eFt 
Szociális hj.adó 499 eFt 387 eFt 
Dologi kiadás 339 eFt 53 eFt 
Összesen: 2.674 eFt 1.902 eFt 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 
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8. napirendi pont 

 
Nagylók – Hantos Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetési koncepciója 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  valamint a határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2013. évi költségvetési koncepciójának 
összeállításakor kettő dologra kellett figyelemmel lenni. 
Ezek közül az  egyik, hogy Magyarországon több más ellátó rendszer átalakulása 
mellett az önkormányzati hivatali feladatok ellátásának módjában is változások lépnek 
hatályba 2013. január 1-vel, a körjegyzőségek megszűnnek, 2000 fő alatti települések 
pedig nem tarthatnak a másik pedig a finanszírozási rendszer átalakulása. 
 
Először röviden ezen változásokról szeretnénk pár szót szólni. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
szabályozottak szerint 2013. január 1-től a hivatali feladatok ellátása két módon lesz 
lehetséges: önálló polgármesteri hivatal  működtetésével, illetve több önkormányzat 
által létrehozott  közös önkormányzati hivatal útján. Az  új törvény is csak  
keretszabályozást tartalmazza, biztosítva ezzel azt, hogy a képviselő-testület a helyi 
sajátosságok figyelembe  vételével alakíthassa ki hivatali szervezetét, határozhassa 
meg működését. Ugyanakkor lényeges változás, hogy azon községek, melyek 
lakosságszáma nem éri el  a kétezer főt, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, 
tehát nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt, így szervezetalakítási 
szabadságuk e tekintetben korlátozott. A lakosságszám meghatározására a 2010. 
január 1. lakosságszám szolgál.  
A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve. Ennek megfelelően a 
hivatallal kapcsolatos döntések alapvetően a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. 
A Mötv. fentebb jelzett  törvényi keretei között a testület dönt a hivatal létrehozásáról, 
közös önkormányzati hivatal esetén megállapodásba kell foglalni a döntést. A  közös 
önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az érintett képviselő-testületek 
határozzák meg a megállapodásban. A közös hivatal létszámának meghatározására 
külön rendelkezéseket tartalmaz az Mötv. A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően , ha községi 
önkormányzatok hozzák létre a közös hivatalt, annak létszámáról a hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodásban kell rendelkezni a törvényi követelményekre  
figyelemmel.  
A  hivatal  (mind az önálló, mind a közös hivatal) elsődleges rendeltetése a döntés 
előkészítés, illetve a döntések végrehajtásának szervezése. Mindkét funkció kiterjed 
mind az önkormányzati, mind pedig az államigazgatási döntésekre, függetlenül attól, 
hogy azok a képviselő-testület, a polgármester, vagy a jegyző hatáskörébe tartoznak. 
A korábbi szabályozással összhangban  a hivatalnak továbbra sincs önálló döntési 
jogköre, ugyanakkor szerepe az önkormányzati működés szempontjából meghatározó, 
az adott önkormányzat tervszerű működésének, a közszolgáltatások színvonalas 
biztosításának záloga a felkészült, magas szakmai szinten működő apparátus. A 
szabályozás új elemeként rögzíti a törvény, hogy a hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában is. Önkormányzati ügyekben meghatározó, 
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hogy  a döntés joga főszabályként továbbra is  a képviselő-testületet illeti, a döntés 
alapját jelentő szakmai alternatívák feltárása, a jogi környezet bemutatása az 
apparátus feladata. 
A közös hivatal sajátossága, hogy több települési önkormányzat döntéseit készíti elő, 
ezért az  
egyes települések sajátosságainak figyelembe vétele elengedhetetlen a színvonalas  
munkavégzéshez, hiszen eltérő adottságokat, lehetőségeket, prioritásokat kell 
folyamatosan  
szem előtt tartani. Mindez nem szokatlan számunkra, hiszen két éve körjegyzőségként 
két település önkormányzatának döntéseit készítjük elő. 
 
A  hivatal tevékenysége  – hasonlóan a korábbi szabályozáshoz  – kapcsolódik az 
államigazgatási döntések előkészítéséhez is. A járási hivatalok létrehozásával számos 
államigazgatási ügy járási szintre kerül, de továbbra is marad államigazgatási hatáskör 
a jegyzőnél, a polgármesternél, illetve kivételesen a hivatal ügyintézőjénél. Az 
államigazgatási döntések szakmai előkészítése a hivatal másik jelentős tevékenységi 
köre, esetenként az ügyintézők a hatáskör címzettjétől kiadmányozási jogkört is 
kapnak.  
Közös hivatal esetén fontos, hogy minden településen folyamatosan biztosított legyen 
az ügyintézés kirendeltség létrehozásával, kihelyezett ügyfélfogadással, vagy más 
módon, erre a  
közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodásban feltétlenül ki kell térni.  
Az Mötv.  85. §-a rendelkezik  a közös önkormányzati hivatal létrehozásának alapvető 
keret szabályairól.  
A létrejövő közös önkormányzati hivatalt a polgármesterek által kinevezett jegyző 
vezeti. 
 
Fent ismertetett jogszabályokból látható, hogy Önkormányzatunk, mint 2000 fő alatti 
állandó lakossal rendelkező önkormányzat önállóan hivatalt nem tarthat fenn, a 
Nagylók Község Önkormányzatával 2010. január 1-től fenntartott Körjegyzőség 
beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így célszerű a közös  önkormányzati hivatalt 
létrehozni Nagylók Község Önkormányzatával közösen. 
 
A közös hivatalokat az általánostól eltérő módon első alkalommal 2013. január 1-jétől 
számított 60 napon belül kell megalakítani. A 2013.január 1-jén hatályba lépő 
szabályozás szerint a települési önkormányzatoknak – amennyiben a közös hivatal 
létrehozására kötelezettek – meg kell hozniuk az ehhez s szükséges intézkedéseket. A 
megállapodások megkötésének előkészítéséhez, a tartalmi elemek, a közös hivatali 
együttműködés lényegének meghatározásához, a munkamegosztás megszervezéséhez 
a szükséges előkészítő munkákat már jóval korábban el lehet kezdeni. Megfelelő 
előkészítés és kompromisszumkészség mellett a közös hivatal megalakítása akár már 
2013. január 1-én megtörténhet, hiszen az alapvető jogszabályi feltételek 
rendelkezésre állnak.  A közös hivatalok megalakítására vonatkozó megállapodásokat 
2012-ben is meg lehet kötni, az ehhez szükséges képviselő-testületi döntéseket meg 
lehet hozni, csak arra kell ügyelni, hogy azok 2013. január 1-jén lépjenek  
hatályba.  Az együttgondolkodást, az együttműködés irányainak meghatározása 
tekintetében Nagylók Község Önkormányzatával megkezdtük, szeretnénk javasolni, 
hogy a közös hivatalt Nagylók Község Önkormányzatával hozzuk létre úgy, hogy az 
már  2013. január 1-vel megkezdhesse  a működését. 
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A koncepció összeállításakor a finanszírozási rendszer átalakulására is figyelemmel 
kellett lennünk. Ezzel kapcsolatban az alábbi rövid tájékoztatást szeretnénk adni előre 
bocsájtva, hogy azok  még tervezettekben szerepelnek és mint ilyenek nem 
tekinthetők véglegesnek. 
 2013. január 1-ét követően az önkormányzati hivatalok, egységes önkormányzati 
hivatalok finanszírozása is változni fog,  a korábbi körjegyzőség fenntartásához 
kötődő alap- és ösztönző normatíva megszűnik. 
Az önkormányzati hivatalok, önkormányzati közös hivatalok finanszírozása- a többi 
területtel megegyezően- feladatfinanszírozású lesz. 
 
A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvény tervezetének módosító 
indítványként beterjesztett 2. számú mellékletében az önkormányzati hivatalok 
működtetésére nyújtott állami normatíva igénylés kiegészítő szabályai szerint a 2000-
3000 fő létszámú települések esetén az önkormányzati hivatalra vonatkozó létszámok:   
minimum 8, maximum 11 fő. 
 
Ugyanezen módosító indítványban szereplő képlet szerint- természetesen csak akkor, 
ha ez így kerül elfogadásra és a körjegyzőséget fenntartó két önkormányzat a jövőben 
is együtt kíván működni és létrehozza az egységes önkormányzati hivatalt- a jelenlegi 
8 fő engedélyezett létszám tekintetében jogosult lesz az önkormányzati hivatalok 
működtetésére nyújtott állami normatívára. 
 
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetből látható, hogy 
megszűnik a körjegyzőségi alap- illetve ösztönző normatíva, ugyanakkor az előbb 
említett módosító indítványban szereplő, önkormányzati hivatalok működtetésére 
nyújtott normatíva összege- Körjegyzőség- az átalakítást követően – Közös Hivatal  
esetén 8 főre számítva 39.205 e Ft forint – fedezetet fog biztosítani az egységes 
önkormányzati hivatal működtetésére. 
A 39.205 e Ft feladatfinanszírozás keretében az önkormányzati hivatal fenntartására 
kapott állami támogatás. Mindez természetesen akkor igaz, ha a 2013. évi 
költségvetési törvényt illetve a módosító indítványt így fogadja el a Parlament. 
 
A feladatfinanszírozás keretében kapott 39.205 e Ft –ot az önkormányzati hivatalban 
foglalkoztatott jegyzők, köztisztviselők bérére valamint az önkormányzati hivatal és 
kirendeltsége fenntartási költségeire kell fordítani. 
 
Fentiek alapján a Körjegyzőség 2013. évi koncepciója az alábbi tervezési elvek  
alapján készült :  
 
Bevételek:  

• Az önkormányzati közös hivatal fenntartására, működtetésére kapott 
39.205.000 Ft állami normatíva 

 
Kiadások: 

• A feladatellátásban változást nem terveztünk 
• Személyi juttatások ( bér- és bérjellegű kiadások) 2012. évi szinten tervezve 
• Szociális hozzájárulási adó szintén a 2012. évi szinten tervezve 
• A közös önkormányzati hivatal és kirendeltsége dologi kiadásait pedig a 

körjegyzőség 2012. évi dolgi kiadásaival, valamint a körjegyzőséget fenntartó 
önkormányzatoknál a Nagylók-Hantos Községek Körjegyzőséget Fenntartó 
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Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján  körjegyzőségi közös 
költségként eddig nem a körjegyzőség hanem az önkormányzatok 
költségvetésében  tervezett, az önkormányzati hivatalok működéséhez, 
fenntartásához szükséges   ( víz, villany, gáz, telefon, postaköltség, 
bankköltség papír-írószer, hivatal karbantartási költségei stb.) kiadások  2012. 
évi mértékével  terveztük. 

 
Fentiek alapján a Körjegyzőség 2013. évi költségvetésének koncepcióját az alábbiak 
szerint javasoljuk elfogadni: 
 
BEVÉTELEK 
 

 Adatok E Ft-ban 

Az önkormányzati közös hivatal fenntartására, 
működtetésére kapott feladatfinanszírozás 

39.205 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 39.205 
 
KIADÁSOK 

Adatok E Ft-ban 

Személyi juttatások összesen: 18.790 
Járulékok 4.894 
Dologi kiadások  15.521 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 39.205 
 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a  napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása. 
 

19.55 perckor megérkezett Fischerné Koncz Katalin települési képviselő , ettől az 
időponttól 5 fővel folytatja a munkáját. 

19.55 perckor Koncz Tímea külsős alpolgármester elhagyta az ülés termet, ettől 
kezdve nem vett részt a képviselő-testület ülésén. 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a    Nagylók – Hantos Községek 
Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének  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: 
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Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2012.(XI.13.) számú 
határozata 
 

Nagylók- Hantos Körjegyzőség  2013. évi költségvetési 
koncepciójáról 

 
 
A képviselőtestület a Nagylók – Hantos Körjegyzőség 2013 évi költségvetési 
koncepciója című előterjesztést megtárgyalta, a Körjegyzőség  2O13. évi 
koncepcióját változatlan formában  elfogadja.   
A 2013. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg. 
A bevételeknél  az állami  támogatást  kell tervezni. 
Személyi juttatásokat,  bér- és bérjellegű kiadásokat a  2012. évi  szinten kell  
tervezni. 
Dologi kiadásokat a körjegyzőség 2012. évi dolgi kiadásaival, valamint a 
körjegyzőséget fenntartó önkormányzatoknál - a Nagylók-Hantos Községek 
Körjegyzőséget Fenntartó Társulás társulási megállapodásában foglaltak 
alapján nem közös kiadásként- eddig az önkormányzatoknál tervezett, az 
önkormányzati hivatalok működéséhez, fenntartásához szükséges 2012. évi 
kiadásaival  kell tervezni. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 Felelős:  Fischer  József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

9. napirendi pont 
 
Nagylók- Hantos   Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetési 

koncepciója 
    
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  valamint a határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi koncepciója a 
2012. évi költségvetése ¾ évi teljesítéséről szóló tájékoztató adatai alapján került 
összeállításra . A Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi 
koncepciója számszaki adatait tartalmazó táblázatot a képviselő-testület tagjai kézhez 
kapták. 
Sem a személyi, sem a dologi kiadásoknál nem terveztünk emelést.  
 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a  napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása. 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a    Nagylók – Hantos  Védőnői Szolgálatot 
Fenntartó Társulás  2013. évi költségvetésének  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  
116./2012. (XI.13.) számú határozata 

 
Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi 

költségvetési koncepciójáról 
 

A képviselő-testület Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 
2013. évi költségvetési koncepciója tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a Védőnői 
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi koncepcióját elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő: azonnal 
 
 

10. napirendi pont 
 

Bejelentések. 
 

 
 
l./  Háziorvosi  ellátás.  
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az OALI-tól  200.000.—Ft-ot kapott az 
önkormányzat , melyet áramdíjra, eszközbeszerzésre lehet fordítani.  Dr. Koroknai 
Géza háziorvossal történt megbeszélés alapján ezt a pénzt  a számítógépes rendszer 
felújítására fogjuk fordítani. Sok a probléma a számítógéppel,  fel kell újítani, mert 
nagyon lassú. Az adatok mentését és meg kell oldani.  
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A tájékoztatóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
2./ Tájékoztatás a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes 
Államtitkársága  által meghirdetett  bio- és megújuló energia felhasználási  ( 
Kazán 2.0.) START MUNKA  MINTA ROGRAM-ba való részvételről, pályázat 
benyújtásáról. 
 
Fischer József polgármester: 
 
2012. november 7-én érkezett a tájékoztatás , hogy a  Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársága  ismételten  meghirdetette  bio- és 
megújuló energia felhasználási  ( Kazán 2.0.) START MUNKA  MINTA ROGRAM-
ba való pályázatot. A pályázatban való részvételi szándékról még aznap 2012. 
november 7-ig nyilatkozni kellett.. 
Kérelem benyújtásának feltétele volt, hogy a beruházás csak önkormányzati tulajdonú 
ingatlanba valósulhat meg és a rendelkezésre álló szekunder fűtési körre a kazán 
rácsatlakoztatható, vagy a település önerőből vállalja a szekunder oldal kiépítését 
továbbá legalább 5 éven keresztül a fűtőanyagot a kazán üzemeltetéséhez biztosítani 
kell és a kazán teljesítménye nem haladhatja meg a 100 kW-ot. 
Az úgynevezett  KAZÁN 2.0. programba első körbe a  hátrányos helyzetű 
kistérségekbe tartozó települések pályázhattak. Mivel maradt pénz a mintaprogramba 
ismételten kiírták a pályázatot, melyre már településünk is  pályázhatott a munkaügyi 
központon keresztül. 
 
Ahogy említette gyors döntést kellett hozni a  KAZÁN 2.0 programban való 
részvételről, a választ  még aznap november 7-én délután 14 óráig várták. 
 
A programban megvalósuló új kazán –melyet az Óvodába szeretne beszereltetni  65 
kW teljesítményű, akkora ajtóval, amely alkalmas akár kisbálával történő tüzelésre is. 
A kazán  alternatív fűtésű, azzal a gáz fűtést ki lehet váltani. 
Sajnos a kémény nem felel meg az előírásoknak, így új szerelt kéményt is kell építeni.  
A jelenlegi kazánház átalakítását is engedélyezi a pályázat, erre szükség is lenne az új 
kazán beszerelése érdekében.. 
Amennyiben a pályázat nyer további két fő foglalkoztatására is lehetőség lesz.  A 
pályázat összes tervezett költsége  4 .106.369 forint lesz, mely megegyezik az igényelt 
támogatás összegével is.   
 
A programban való részvétel, a pályázat 100 %-os támogatottságú, önrészt nem 
igényel. Mivel az idő rövid volt és a pályázat önerőt nem igényel, így a pályázatot 
benyújtottuk. 
Bízunk benne, hogy a pályázat nyerni fog. 
 

A tájékoztatóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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3./ Temetőben lévő veszélyes  fa  kivágása, temetőút karbantartása.   
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Sajnos a temetőben egy fenyőfa  veszélyes a sírokra, mert félő, hogy egy vihar során 
kidől és akkor  nagy károkat okozhat. 
A gyökerei már a sírokat megemelték, fedlapjaikat elmozdították. 
Megkeresett   Seregélyesen egy darus kocsis vállalkozót, aki vállalta, hogy  a munkát  
kiszállási díjjal, munkadíjjal együtt  50.000 Ft-ért a munkát elvégzi. 
  A munkát mielőbb el kell végezni, mert  nagy kár keletkezhet, ha kidől a fa, s még 
balesetveszélyes is lehet. 
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy e feladat megoldására 50.000.—Ft fedezetet 
biztosítson a 2012. évi költségvetési tartalék terhére 
 
Sajnos  a temető út karbantartását,  kátyúzását meg kell oldani, mert  az is 
balesetveszélyes.  Egy kocsi kő vásárlására lenne szükség, ami  80.000.--Ft-ba 
kerülne.  
 
Az összes  
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy  munkák elvégzésére biztosítson fedezetet. 
 
Megkérdezi a képviselő-testület  tagjait, hogy az előterjesztéssel  és a határozati 

javaslattal kapcsolatban mi a véleményük.  
 

Az erőterjesztéshez és a határozati javaslathoz kérdés- hozzászólás nem hangzott 
el. 
 

Fischer József polgármester:  
 

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  Temetőben lévő veszélyes  fa  kivágása, 
temetőút karbantartására vonatkozó  határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a Temetőben lévő fa  kivágása, temetőút karbantartására 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: 
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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 

117/2012. ( XI.13.)  számú h a t á r o z a t  a 
 

Döntés az  Önkormányzat tulajdonát képező Temetőben   lévő veszélyes  fa 
kivágásához, valamint a temető út karbantartásához  szükséges  költségekről 

 
 

    Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
polgármester előterjesztésében a „Döntés az  Önkormányzat tulajdonát képező 
Temetőben   lévő  veszélyes fa kivágásához, valamint a temető út 
karbantartásához  szükséges  költségekről ” című előterjesztést és az ügyben az 
alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő  
Temetőben   lévő  veszélyes fenyőfa fa kivágását, valamint a temető út 
karbantartásának elvégzését határozta el. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat  tulajdonában lévő a tulajdonában lévő  
Temetőben   lévő  veszélyes fenyőfa fa kivágásának, valamint a temető út 
karbantartásának  költségeire   130.000  Ft –ot azaz  egyszázharmincezer  
forintot  biztosít  a 2012. évi költségvetéséből a tartalék terhére. 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012.  november 30. 
Felelős: Fischer József polgármester. 
 
 
4./ Tájékoztató  Tündérkert Óvoda hantosi  tagóvoda 2012. évi költségvetésének 
módosítására vonatkozó megkeresésről 
 
Fischer József polgármester: 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Tündérkert Óvoda vezetője Mezőfalváról 
megkereste azzal, hogy a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája költségvetésének 
módosítására lenne szükség, mert a nyugdíjazást követő személyi változások miatt a 
személyi juttatások előirányzat megemelésére lenne szükség, ugyanis eredeti 
költségvetésbe nem terveztek nyelvpótlékot. 
Erről már egy korábbi képviselő-testületi ülésen- más üggyel kapcsolatban – már 
beszéltünk és akkor  az volt az álláspontunk, hogy a Tündérkert Óvoda gazdálkodási 
feladatait ellátó Mezőfalva Polgármesteri Hivatal közreműködésével készítsék elő a 
hantosi tagóvoda költségvetésének szükséges módosítását, amit majd a költségvetés 
módosításakor megtárgyal a képviselő-testület és az ügyben a döntést ezzel hozza 
meg a  Hantosi Önkormányzat. 
Továbbra is azt javasolja, hogy a legközelebbi , a hantosi tagóvoda 2012. évi 
módosításakor térjenek vissza a kérdésre és akkor hozzák meg a döntést a konkrét 
számok ismeretében. 
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Kéri  a képviselő-testület  tagjait, hogy az elhangzottakkal  előterjesztéssel   
kapcsolatban mi a véleményük.  

 
Hozzászólás:  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
  
Mezőfalván azt mondják, hogy a hantosi önkormányzat el van adósodva, azért nem 
kapják meg a dolgozók az étkezési jegyet. Ez tudjuk, hogy nem igaz.  
Egyetért azzal, hogy a legközelebbi költségvetés módosításakor tárgyaljunk az ügyről 
és ha szükséges és alátámasztott a módosítás, akkor hagyjuk azt jóvá.  
  
Fischer József polgármester: 
   
Hantosnak adóssága nincs, minden számlája ki van fizetve.  A  költségvetés három- 
negyedéves tárgyalásakor visszatérünk e témára. Előtte  kérni fogunk egy költségvetés  
módosítást.  

 
A tájékoztatóhoz   egyéb  kérdés- hozzászólás nem hangzott, azt a képviselő-

testület tagjai egyhangúan tudomásul vették. 
 
 
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 :/                                   /:Gálné Papp Erika:/   
        polgármester                                                                     körjegyző   
 
 
 

 
/ : Zab Zsuzsanna  :/ 

jkv. hitelesítő 


