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

 

 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Suhaj Józsefné   települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  három   igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné  települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
Fischer József  polgármester :  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
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Napirend:  
1./ A  Sárbogárdi Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos Megállapodás   elfogadása 
. 
Előadó:  Fischer József polgármester  
 
 
2./  A nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. Törvény 97.§. (24 bekezdés a. 
pontja alapján  meghozandó szándéknyilatkozat meghozatala  
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
3./ Bejelentések 
 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 
                              
 

1. napirend 
 

A  Sárbogárdi Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos Megállapodás   
elfogadása  

 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
2013. január 1. napjával létrejönnek a járási hivatalok, mellyel kapcsolatban az 
önkormányzatunknak biztosítani kell az érintett településekkel közösen a 
feladatellátást szolgáló ingóságokat és személyeket. Erre vonatkozóan megállapodást 
kell kötni a Fejér Megyei Kormányhivatallal, melynek aláírására a polgármestert fel 
kell hatalmazni.  
 
A járási hivatalok kialakításával, szervezetével, működésével kapcsolatos alapvető 
szabályokat a járások kialakításáról, valamint egyes ezekkel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény, valamint a járási hivatalokról szóló 
218/2012. (VIII. 13.) kormányrendelet rögzíti, ideértve a járási hivatalokhoz telepített  
feladat – és hatásköröket. 
 A járási hivatalok elsősorban okmányirodai feladatok, a gyermekvédelmi és 
gyámügyek, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási 
ügyek intézését veszik át 2013. január 1.- jétől.  
A jelenleg működő okmányirodák bázisán kerülnek kialakításra az integrált 
ügyfélszolgálatok, azaz a járási kormányablakok.   
 
Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok átveszik a polgármesteri 
hivataloktól az e feladatokat jelenleg is ellátó, képesítési előírásoknak megfelelő 
köztisztviselőket. Az  ő jogviszonyuk így kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul 
át. Nemcsak a munkatársak, hanem a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan 
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vagyon is átkerül a járási hivatalokba.   
 
A települési önkormányzatok mindazon vagyona, amelyek a jogszabály által 
meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítja, 2013. 
január 1.-jén a feladat  ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes 
használatába kerül. Az átadás végrehajtásának  részletkérdéseit a települési 
önkormányzatok polgármesterei, valamint a megyei kormányhivatalok 
kormánymegbízottai között megkötött megállapodás rendezi.  
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal és az önkormányzat közötti megállapodás tárgya a 
járási hivatal által foglalkoztatott ügysegéd – ügyfélfogadás elhelyezésének 
biztosítása, valamint a foglalkoztatottak és a hozzájuk kapcsolódó ingóságok átadás – 
átvétele. A megállapodást a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) 
kormányrendelet mellékletében meghatározott formában kell megkötni. A 
megállapodás melléklete tartalmazza a nem kizárólagos használatra  átadásra kerülő 
ingatlanrész, a foglalkoztatottakra és az infokommunikációs eszközökre vonatkozó 
adatokat. A  megállapodás - tervezetet az előterjesztéshez mellékeljük.  
 
Az előzetesen lefolytatott egyeztetéseknek megfelelően a leendő Sárbogárdi Járási 
Hivatal által foglalkoztatott  ügysegéd számára kell –nem kizárólagos használatra 1  
darab irodát, a polgármesteri irodát kell biztosítani. 
 
 
A részelteket az üzemeltetési szerződés keretében  fogjuk tisztázni.  
 
 
 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 

tegyék fel. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Szeretné megkérdezni, hogy a járásnak átadandó egy üres státusz pontosan  mit 
jelent? Lesz-e ennek anyagi vonzata, jár-e a hivatal szempontjából létszámleépítéssel?  
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Ahogy korábban már tájékoztatta a képviselő-testületet, a  járási hivatalba átadandó 
személy képesítése meg kell feleljen a 29./2012. (III.7.) kormányrendeletben előírt 
képesítési feltételeknek. Amennyiben nincs megfelelő képesítéssel rendelkező 
köztisztviselő, akkor a járási hivatal létrehozása érdekében az Önkormányzatnak  1  
üres álláshelyet  kell  átadni. Áttekintettük a Körjegyzőségnél foglalkoztatott 
köztisztviselők képesítéseit, valamint a járási hivatalban foglalkoztatottak 
munkakörönként tervezett létszámát is, a kért létszámot csak üres álláshely átadásával 
tudjuk biztosítani, mert köztisztviselőink nem rendelkeznek a tervezett 
munkakörökhöz tartozó  29/2012. (III.7.) kormányrendeletbe előírt képesítésekkel.  
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
szabályozottak szerint 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 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 esetén 8 főre számítva  közel 36 millió 
forint – fedezetet fog biztosítani az egységes önkormányzati hivatal működtetésére. 
 
Mindez természetesen akkor igaz, ha a 2013. évi költségvetési törvényt illetve a 
módosító indítványt így fogadja el a Parlament. 
 
Fentiekre tekintettel tehát a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban kell 
dönteni a közös hivatal létszámáról, amely képviselő-testületi döntés alapján akár 8 fő 
is maradhat. 
 
Arról információnk , hogy az átadott üres státuszhoz a  finanszírozást is biztosítanunk 
kellene nincs.  
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Fischer József polgármester:  
 
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
 

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

 

 

Fischer József polgármester:  

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a   Sárbogárdi Járási Hivatal kialakításával 
kapcsolatos Megállapodás   elfogadásáról 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 : 
három   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  101/2012. (X.24.) számú 
határozata 

 
A Sárbogárdi Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás 

elfogadásáról 
 

Hantos Községi  Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta  „A Sárbogárdi Járási Hivatal kialakításával 
kapcsolatos megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a járási hivatalokról szóló 
218/2012. (VIII. 13.) kormányrendelet 2. mellékletében előírt megállapodást a 
Fejér Megyei Kormányhivatallal megköti.  
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a teljességi 
nyilatkozat aláírására.  
 
Felelős:  Fischer József polgármester  
Határidő: azonnal  
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2. napirend 
 
 

A nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. Törvény 97.§. (24 bekezdés a. 
pontja alapján  meghozandó szándéknyilatkozat meghozatala 

 
 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Magyarország  közoktatási rendszerének működtetésében, fenntartásában komoly 
változások vannak folyamatban. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény amelynek bizonyos részei már 2012. szeptember 1-jén hatályba léptek – 
jelentős módosításokat tartalmaznak. Legfontosabb változás, hogy 2013. január 1-
jétől az állam gondoskodik- az óvoda kivételével – az alapfeladatok ellátásáról. 

A 2012. évi CXXIV törvény módosította a nemzeti köznevelésről szóló törvényt még 
annak hatályba lépése előtt. E törvény 23. § ((5)- (6) bekezdése pontosítja a települési 
önkormányzat feladatait. 

E szerint   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. 

A működtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, az 
intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani.  A 
működtető önkormányzat feladata az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos 
köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerinti 
üzemeltetése, karbantartása. Így köteles a működéssel kapcsolatos közterheket, 
költségeket, díjakat viselni.  Gondoskodnia kell az ingatlan vagyonvédelméről. El kell 
látnia minden olyan feladatot, mely a köznevelési feladat megfelelő színvonalú, 
biztonságos működéséhez szükséges (pl. eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, 
szolgáltatások megrendelése, átadása- átvétele, készletek pótlása.). Karban kell 
tartania a technikai eszközöket, taneszközöket, a köznevelési intézmény állagát meg 
kell óvnia. 

Ugyanezen törvény, a 2012. évi CXXIV törvény 32.§ (24) bekezdése rendelkezik 
arról, hogy 2012. szeptember 30-ig kell a települési önkormányzatnak szándékát 
nyilvánítani az állami intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig kell 
döntenie arról, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a 
következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést  képes vállalni. 
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Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 2. sz. 
mellékletében olvashatunk a helyi önkormányzatok támogatásáról. Az állam nem az 
eddig megszokott módon finanszírozza az önkormányzatok működését. Az eddigi 
normatív finanszírozást a feladatalapú finanszírozás váltja fel. Általános 
támogatásként településkategóriánként fog meghatározni 1 főre jutó kiadási szintet, és 
1 főre jutó elvárt bevételt, melyből a kiadási szint megállapítása még nem ismert. 
Emiatt nem lehet tudni, hogy Hantos Község  Önkormányzata a működéséhez mennyi 
támogatást fog kapni, mennyi forrás áll rendelkezésre. 
A köznevelési feladatok finanszírozása is változik. Csak az óvodapedagógusok és az 
óvodapedagógusok munkáját segítők bérét, és az óvodák működését üzemeltetését 
finanszírozza az állam, de központilag megállapított kiadási szintek alapján. Ebből is 
látható, hogy a saját tulajdonban lévő oktatási intézmények (iskolák) üzemeltetésére 
nem ad külön támogatást, azt az önkormányzat saját bevételéből és átengedett 
bevételéből kell megoldani. Az intézmények fejlesztésére, felújítására támogatás 
igényelhető.  
A 2012 évi eredeti költségvetési adatok alapján a Petőfi Sándor Általános Iskola 
Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi 
tagiskolája üzemeltetési kiadása 7. 942 eFt, melyből a szállítás kiadása 2.910 e Ft ( 
iskolabusz) 
Az iskolabusz működtetésére kapott állami normatíva pontos összege a Mezőfalva 
Polgármesteri Hivatala által átküldött anyagból nem derül ki, annak összege 
vélhetőleg a Többcélú Kistérségi Társulástól 8.406 e Ft  átvett pénzeszközök között 
szerepel 
 
A Tündérkert Óvoda Hantosi tagóvodája működési költsége 650 eFt, amit 
mindenképpen az önkormányzatnak kell finanszírozni. 
A Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája esetén az óvoda áram ás gázszámlája teljes 
egészében az Önkormányzatnál jelentkezik, tekintettel arra, hogy az Óvoda épületébe 
működik az önkormányzati konyha is. 
Így a Tagóvoda esetén áram-gáz-víz közüzemi díjak  nem szerepelnek a Tündérkert 
Óvoda Hantosi Tagóvodája üzemeltetési, működési kiadásai között. 
Nehezíti a döntést, hogy nincs ismeretünk az intézményfenntartó társulások további 
működéséről sem. 
Az előzőek, valamint a 2013. évi források konkrétabb ismeretében tudunk felelős 
döntést hozni az iskolák működtetésének vállalásáról, amit a fent idézett jogszabály 
értelmében a képviselő-testületnek 2012. október 30-ig meg kell tennie. 
A Képviselő-testületünk az előző tájékoztatatást, előterjesztést 2012. szeptember 20-
án tartott ülésén megtárgyalta és akkor úgy döntött, hogy a döntést elhalasztja.  
Tekintettel arra, hogy a fentebb ismertetett és 2012. szeptember 20-án 
megtárgyaltakhoz képes új információ nem áll rendelkezésünkre valamint az 
önkormányzat anyagi helyzetére javaslom, hogy az Nkt. 74.§. (5) bekezdésében , 
továbbá a 97 § (24) bekezdés a.) pontja alapján fejezze ki önkormányzatunk azt 
a szándékát, hogy  a 2013/2014-es tanévtől kezdődően az illetékességi területén 
lévő saját tulajdonában álló állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
Nkt. 76. §-a szerinti működtetéséről nem kíván gondoskodik. 
 
 
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 
elfogadni. 
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A képviselő-testület e napirendet 2012. szeptember 20-án megtárgyalta, s a 
döntéshozatalt  az ügyben elhalasztotta. 
Az ülés óta   nem áll rendelkezésünkre több információ . Az önkormányzatunk anyagi 
helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy önként vállalt feladatként a működtetési 
költségeket saját, illetve átvett  bevételeink terhére  biztosítsa, javasolom a Képviselő-
testületnek,  hogy a 2013/2014. tanévben Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi tagiskolája 
működtetését ne vállalja. 
 
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  nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi 
CXC. Törvény 97.§. (24 bekezdés a. pontja alapján  meghozandó 
szándéknyilatkozat meghozataláról  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 : 
három   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
102/2012.(  X. 24. )  Kt. számú  h a t á r o z a t a 

 
 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)97.§ (24) bekezdés 
a.) pontja alapján meghozott döntéséről, az Nkt. 76.§-a szerinti  működtetetéssel 

kapcsolatos döntéséről   
 
 Hantos Község  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Szándéknyilatkozat az Önkormányzat  tulajdonában lévő oktatási intézmények 
működtetéséről a 2013/2014-es tanévtől, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (Nkt.)97.§ (24) bekezdés a.) pontja alapján meghozott döntéséről ” 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete az Nkt. 74.§. (5) 
bekezdésében , továbbá a 97 § (24) bekezdés a.) pontja alapján  kifejezi azon 
szándékát, hogy a 2013/2014-es tanévtől kezdődően az illetékességi területén lévő 
saját tulajdonában álló állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
Nkt. 76. §-a szerinti működtetéséről  
nem kíván gondoskodik. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy értesítse az állami intézményfenntartó központot 
a képviselő-testület szándékáról. 
 
Határidő:  2012. október 30. 
Felelős:  Fischer József  polgármester  

 
 

Bejelentések. 
 
1./ Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Tündérkert Óvoda Hantosi 
Tagóvodája 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. szám  alatt található pince 
felújításáról továbbá a tulajdonában lévő  Hantosi Park  a hantosi ingatlan-
nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az „Újszülöttek liget” melletti  területén  1 méter 
70 centiméter magas  női alakú köztéri faszobor megközelítéséhez térköves járda 
építéséről ,  a    beruházáshoz szükséges  költségekről 
 

Fischer József polgármester:  

 
A hantosi tagóvoda ( Hantos, Köztársaság tér 1.)  melletti járda térkövezésének 
előkészítésekor   a közmunkásainak rátaláltak egy kb. 30 m2 alapterületű boltíves, 
szellőzőkkel rendelkező pincére. Ennek a pincének a bejáratát, az út felőli  részét 
szükséges megerősíteni támfallal. Ezen kívül szükséges lenne a lejárat lépcsőkkel 
történő  kialakítására, valamint a bejárat ajtóval történő ellátására. A vízelvezetés 
érdekében szükséges a lejáró felett egy féltetőt építeni, amire az óvoda tetejével 
megegyezően hullámpalát kell tenni. 
 
Az így felújított pince későbbi funkcióját még nem tudja, de elképzelhető, hogy a 
Start munkaprogram keretében megtermelt mezőgazdasági terményeket is 
elhelyezhetjük benne, de használható kisebb felújítás, átalakítás után akár egy 
klubhelyiségként is.  
Költségvetésünkben jelenleg erre a célra jóváhagyott előirányzat nincs, ezért kell a 
képviselő-testület jóváhagyását kérni, mielőtt a felújítási munkákat megkezdenék. 
 
Tájékoztatja továbbá  a képviselő-testületet arról, hogy elkészült az Újszülöttek 
Ligetébe tervezett köztéri szobor talpazata, melyet Polányi István és munkatársai 
társadalmi munkában készítettek el. 
A szoborhoz vezető járda jelenleg kavicsból készült. Azért, hogy a park jelenlegi 
összképéhez illeszkedő legyen, szükségesnek tartaná ezt a járdát térkövekkel 
burkoltatni. 
Erre a célra sincs fedezet jelenleg a költségvetésünkben. 
A két beruházás összköltsége 200.000.—Ft, melyet a tartalékunkból javasol 
biztosítani.  
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Ismerteti a határozati javaslatot , mely a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva.   
 
 
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 Döntés az Önkormányzat tulajdonában 
lévő, a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. 
szám  alatt található pince felújításáról továbbá a tulajdonában lévő  Hantosi 
Park  a hantosi ingatlan-nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az „Újszülöttek liget” 
melletti  területén  1 méter 70 centiméter magas  női alakú köztéri faszobor 
megközelítéséhez térköves járda építéséről ,  a    beruházáshoz szükséges  
költségekről szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 
103/2012. (X.24.)  számú h a t á r o z a t  a 

 
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Tündérkert Óvoda Hantosi 

Tagóvodája 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. szám  alatt található pince 
felújításáról továbbá a tulajdonában lévő  Hantosi Park  a hantosi ingatlan-

nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az „Újszülöttek liget” melletti  területén  1 méter 
70 centiméter magas  női alakú köztéri faszobor megközelítéséhez térköves járda 

építéséről ,  a    beruházáshoz szükséges  költségekről 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő a Tündérkert 
Óvoda Hantosi Tagóvodája 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. szám  alatt található 
pince felújításáról továbbá a tulajdonában lévő  Hantosi Park  a hantosi 
ingatlan- nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az „Újszülöttek liget” melletti  területén  
1 méter 70 centiméter magas  női alakú köztéri faszobor megközelítéséhez 
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térköves járda építéséről ,  a    beruházáshoz szükséges  költségekről” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő a 
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. szám  
alatt található pince felújítását, javítását valamint a a tulajdonában lévő  Hantosi 
Park  a hantosi ingatlan- nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az „Újszülöttek liget” 
melletti  területén  1 méter 70 centiméter magas  női alakú köztéri faszobor 
megközelítéséhez térköves járda építését   határozza el.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzat  tulajdonában lévő a Tündérkert Óvoda 
Hantosi Tagóvodája 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. szám  alatt található pince 
felújítására, javítására valamint  a tulajdonában lévő  Hantosi Park  a hantosi 
ingatlan- nyilvántartásban 50/1 hrsz-ú, az „Újszülöttek liget” melletti  területén  
1 méter 70 centiméter magas  női alakú köztéri faszobor megközelítéséhez 
térköves járda építésére    200.000  Ft –ot azaz  kettőszázezer  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. 
 
 

 
Fischer József polgármester. 
 

 
 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, bejelenteni valója. 
 
 

Hozzászólás: 
 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester:  
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet  arról, hogy az idei szüreti felvonulás során a 
Bokréta néptánccsoport tagjain kívül az általános iskolába járó gyermekek is  
felléptek. 
A fellépés  jól sikerült, és ennek kapcsán  felmerült 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 Ő tanította, s jelenleg GYED-en van. 
Felvette a kapcsolatot a Faluvédő-és Kulturális Egyesület Elnökével és Alelnökével 
annak érdekében, hogy az egyesület támogatná-e  az utánpótlás  nevelése érdekében a 
tánctanár költségeit.   
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Az elnök és az alelnök nem zárkózott el az ötlettől, egy feltételt szabtak, hogy ne egy-
két gyermek járjon csak a próbákra.  Ezért szülőként végzett egy felmérést, hogy hány 
gyermek , illetve szüleik igényelnék a táncoktatást. 
A felmérés eredményeként úgy tűnik, hogy  közel 30 gyermek járna az utánpótlás  
néptánc tanítására. 
Kéri a képviselő-testülettől, hogy amennyiben az Egyesület saját pénzből nem tudná 
fedezni a tánctanár megbízási díját, és támogatási kérelemmel fordul a képviselő-
testülethez e célból, akkor azt támogassák. 
Az Egyesület 2012. október 30-án tart Közgyűlést, ahol Ő javasolni fogja az 
utánpótlás nevelés érdekében a tánctanár megbízását , annak költségeinek vállalását. 
Valószínű, hogy az egyesület  döntését megkönnyítené, ha az önkormányzat elvi 
támogatásáról biztosítaná őket. 
Tisztában van azzal, hogy a képviselő-testület az egyesület támogatásával 
kapcsolatban kérelem nélkül a mai ülésen nem dönthet, de számára már az is 
megnyugtató lenne, ha elmondhatná a képviselő-tesztület tagjainak ezzel kapcsolatos 
véleményét.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Véleménye szerint Koncz Tímea javaslata támogatandó, köszönjük e nemes cél 
érdekében végzett előkészítő  munkáját. A maga részéről – amennyiben az egyesület e 
célból támogatás iránt nyújt be kérelmet- azt támogatni fogja. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
 
Az elképzelést jónak tartja, a kisgyermekek táncoktatásának támogatásával nem csak 
a néptánc csoportunk utánpótlását biztosítanánk, hanem ez egy fajta közösségformáló 
erő is lehetne. Mindenképpen támogatni fogja az egyesület kérelmét. 
 
 Suhaj Józsefné alpolgármester: 
 
Jó ötletnek tartja az elhangzottakat, támogatja az utánpótlás nevelés érdekében a 
tánctanár foglalkoztatását.  
Amennyiben az egyesület  semmilyen formában nem tudja, vagy nem kívánja a 
tánctanár költségeit fedezni, akár az önkormányzat is köthetne megállapodást , 
megbízási szerződést a tánctanárral. 
Ezzel kapcsolatban várjuk meg az egyesület közgyűlésének  döntését. 
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A képviselő-testületi ülésen  egyéb bejelentés  nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést   18.30 órakor   bezárta.                      

   K.m.f. 

 
 
    /:Fischer József :/                                   /:Gálné Papp Erika:/   
        polgármester                                                                     körjegyző   
 
 
 

 
/ : Suhaj Józsefné  :/ 

jkv. hitelesítő 


