JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december
18-án ( szerdán ) 18.00 –órakor tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Hangyál Csaba
Fischerné Koncz Katalin
Suhaj Józsefné
Zab Zsuzsanna
települési képviselő
Továbbá:
Gálné Papp Erika körjegyző
Koncz Tímea külsős alpolgármester
Samuné Léhner Erzsébet jegyzőkönyvvezető
A lakosság részéről: 34 fő

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

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s öt
igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné
települési
képviselőt megválasztotta.

Fischer József polgármester :
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
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Napirend:
1./ Közmeghallgatás.
Előadó: Fischer József polgármester

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.

1. napirend
Közmeghallgatás.

Fischer József polgármester:
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy szép számban eljöttek a
közmeghallgatásra.
Röviden szeretném Önöket tájékoztatni a 2013. évről, a 2014. évi tervekről, majd
pedig várjuk a kérdéseiket, hozzászólásaikat.
Engedjék meg, hogy havi bontásban ismertessem a 2013. év legfontosabb történéseit.
Az idei évben is sok munkát adott nekünk és a Hivatalban a kollégáknak is a
közmunka program, de ez program nagy segítséget jelent a munkanélküliek részére.
Januárban egy pályázatot nyertünk kazán beruházásra valamint kettő ember egész
éves bérére, ami összesen közel 1.800.000 Ft támogatást jelentett. A kazánt az óvoda
régi raktár helyiségébe helyeztük el,
Februárban felújítottunk egy 28 m2 zöldségtároló pincét, ami a régi kastélyrész alatt
volt.
Márciusban megtörtént az orvosi , védőnői szolgálat helyiségének csempézése ,
kifestése. Ezeket a feladatokat mind a közmunkaprogram keretében valósítottuk meg,
csak a szükséges anyagokat kellett megvenni.
Április hónapban elindultak a START közmunkaprogramok, melyekkel kapcsolatban
komoly pályázatot kellett írnunk, mindent pontosan ki kellett számolnunk, fel kellett
tüntetnünk, nemcsak a költségeket, hanem azt is, hogy például mekkora területen, mit
fogunk termelni, vagy mennyi járda elemet gyártunk le. A pályázatok megvalósítását
pedig folyamatosan ellenőrizték.
Összesen három területen foglalkoztattunk, 3 brigádot. Az első, az áprilisban induló
mezőgazdasági termelés volt 6 fővel, ők egyébként már tavaly is dolgoztak ebbe a
programban. E közmunka programon belül, az orvos lakás telkét körbekerítettük és
az iskolakerttel együtt megműveltük. A megtermelt terményeket pedig a konyhán
használtuk fel. A közmunkaprogramon belül építettünk egy újabb fólia sátort is, ahol
primőr terményeket termelhettünk és komoly eszközvásárlásokat is tehettünk. Robi
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kapálógépen túl beszereztünk motoros háti permetezőgépet , motoros ágaprító gépet
is. Eszköz beszerzésre – a 6 fő munkabérén felül - e közmunkaprogramon belül közel
2 millió forintot nyertünk.
Májusban indult egy újabb két START közmunkaprogram . 4 fő a mezőgazdasági
utak karbantartása közmunkaprogramon belül lett alkalmazva. 8 fő pedig az idei év
legnagyobb célkitűzését, a temetőbe vezető járda megépítését végezte. Ez nem volt
egyszerű munka, hiszen 550 méter hosszú szakaszon kellett, 90-95 m3 földet
megmozgatni kézi erővel. A járdához 15- 20 cm mélységben és 130 cm szélességben
kellett kiásni a földet és ezt követően lehetett betonozni. A cél az volt, hogy a nem
autóval közlekedők is biztonságban kijussanak a temetőbe.
Itt ragadom meg az alkalmat és megköszönöm Kertész Mihálynak és Horváth
Jánosnak a járdakészítés során nyújtott segítségüket- a beton locsolásához biztosított
traktort és lajtoskocsit- amely nélkül nem tudtuk volna a járdaépítést megvalósítani.
Véleményem szerint használható járdát sikerült készítenünk.
A mezőgazdasági utak karbantartása közmunkaprogramban eszközbeszerzésre közel
1,5 millió forintot nyertünk. Ezen START közmunka programon belül a temetőbe
vezető úton kívül több út karbantartását el tudtuk végezni, rendbetettük –
legrédereztük - a Telepi utat, a Dózsa utcában a földutat és az utcát összekötő kisközt
illetve a zöld buszmegálló melletti rész is rendbetettük .
A közmunkaprogramra kapott támogatásból dolomitot is tudtunk vásárolni.
Az idei évben sem hiányzott településünkről a társadalmi munka: a színpad
világításának szerelési munkáit Házi Tibor, Takács Zsolt és Molnár Viktor végezte
ingyen, a gipszkartonozását pedig Tórizs János készítette el külön díjazás nélkül. A
famunkálatok elvégzésében még segítségükre volt Horváth Attila és Kovács Zoltán is.
Valamennyiüknek szeretném megköszöni a társadalmi munkájukat.
Május hónapban döntött a Képviselő-testületünk arról, hogy az addig társulásban
működő óvodánk, 2013. júliustól önálló intézményként, egységes óvoda-bölcsődeként
működjön. A döntésünk oka az volt, hogy a létrejövő intézmény a szülői igényeket
maximális kiszolgálja.
Az új intézmény létrejötte az épületben végzendő belső átalakításokat is szükségessé
tett. A korábbi altatótermet összenyitottuk az úgynevezett belső raktárral és az így
kialakult terem alkalmas lett az óvodai- bölcsődei csoport csoportszobának.
A munka nagy részét sikerült a közmunkások illetve társadalmi munkában felajánlott
munkavégzéssel megoldani, így csak a szükséges anyagokat kellett megvásárolnunk.
Ezzel kapcsolatban szeretném megköszönni Lukácsi Sándornak és Garbacz Lászlónak
a társadalmi munkáját.
Természetesen megrendeztük a szokásos ünnepségeinket és volt szoboravatás és
faültetés is 2013-ban.
A Faluvédő és Kulturális Egyesület játszótér építésére adott be pályázatot, mely
pályázat támogatást is nyert Az elkészült játszóteret augusztusban adtuk át.
Köszönjük a Faluvédő és Kulturális Egyesületnek a munkáját.
A Parkban az idei évben 4 darab, újabb villanyoszlopot helyeztünk el, közülük egyet a
játszótér mellé.
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Korábban említettem a temetőbe vezető járdaépítését, egy kicsit visszakanyarodnék
ehhez . A közmunkaprogramban a temetői járda megépítésére vállalt 1200 járdalap
helyett közmunkásaink 1400 járdalapot készítettek, így elindulhatott a Kossuth utca
árkainak az út egyik oldalán történő lelapozása is. Jövőre reményeink szerint a
Kossuth utca másik oldalán található árkok betonozása is megtörténhet. A nyár
folyamán egy fatárolót is építettünk.
Az idei évben is sikerült az Élelmiszerbanktól egy élelmiszersegélyt kapnunk, melyet
novemberben kiosztottunk.
Általában elmondható, hogy egész évben a megfelelő gazdálkodásra törekedtünk.
Nálunk nem volt szükség adósságrendezésre és erre büszkék vagyunk. 15 millió forint
lekötött pénz mellett 9 millió forint van a mai napon a számlánkon. Tehát 23 millió
forint plusszal zárhatjuk a 2013. évet.
Összefoglalva az idei évben is az intézményeink biztonságos működése volt a
legfontosabb célunk illetve az, hogy a legtöbbet kihozzuk a pályázatokból.
A pályázatok az idei évben felemásra sikerültek: van, ami sikerült, van, ami nem.
A napelemes pályázatunk egy banális ok miatt- késve érkezett E-ON irat miatt- nem
sikerült.
Az ivóvíz arzénmentesítési pályázatunkkal kapcsolatban elmondható, hogy felemásra
sikeredett. A Telepen történő próbakút fúrása- melyre köteleztek minket- megtörtént.
A próbakutat a Szenci tanyával egy törésvonalon fúrták. A próbakút fúrás 5 millió
forint volt, reméltük, hogy jó vizet találunk. A mért eredmények alapján a próbakút
vize arzén és vas szempontjából megfelelő, azonban mangán tartalma a megengedett
mérték kétszerese. Sajnos ennek a tisztítása többe kerülne ,mint a meglévő kútra
telepített tisztítóberendezés. Így a drágább megoldást kell választanunk, a meglévő
kútra telepített tisztító berendezést kell építenünk az ivóvíz minőség javítása
érdekében.
Az EU Önerő Alaptól erre még 8-10 millió forintra van ígéretünk.
EU forrás az ivóvíz minőségjavító projekt költségeinek 85 %-ot biztosítja, a
beruházás még így is 8-10 millióba kerül nekünk.
A LEADER pályázataink viszont sikeresek.
Az egyik LEADER pályázat a kamerás megfigyelő rendszer kiépítése, a másik egy
hangtechnikai-fény technikai eszközbeszerzés , a harmadik pedig egy felnőtt játszótér
építése. A három pályázatra összesen 14. 330.000 forintot nyertünk.
Egy kicsit visszatérnék a kazán pályázatra és a START munkaprogramokra. Az idei
év volt a rekord a közmunka területén, hiszen a kazánprogram kettő főnek, a Start
munkaprogramok 18 főnek, a hagyományos közfoglalkoztatás pedig 8 főnek adott
munkát.
A diákmunkának is nagy sikere volt. Először én úgy gondoltam, hogy ez csak gondot
fog okozni, de a hivatali kolléganők meggyőztek, hogy vágjunk bele és csináljunk
diákmunkát is. Nagy sikere lett, összesen 15 diák dolgozott a nyári hónapokban
Önkormányzatunknál és elmondható, hogy valamennyien jól végezték a rájuk bízott
munkát.
A téli közfoglalkoztatásban mi is részt veszünk, plusz 5 fő- más településre jutó
létszám foglalkoztatását is vállalva- nyílt lehetőségünk. Így összesen 10 fő
kompetenciajavító illetve ECDL tanfolyamokon vehetnek részt településünkről.
Az idén közel hatvan fő fordult meg a közfoglalkoztatásban.
Azok a programok ,amit a civilszervezetek vagy különböző klubjaink szerveztek
mind gazdagította a település kulturális életét. Mini csoport indult táncból,,a dalárda
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bővült, a Bokréta tánccsoport nagyon sikeres volt. A nyugdíjasokra számíthattunk
mindig, amit most is szeretnék megköszöni.
Az iskola életében nagy események történtek. Az iskola megvédte saját magát
hathatós szülői és pedagógusi segítséggel. Mindenki tette a dolgát.
A Dunaújvárosi tankerületnek már a harmadik vezetője van. Az idei évben sikerült jó
kapcsolatot kialakítani a tankerületnél dolgozó jogásszal Dr. Nagy Viktorral, aki több
dologban a segítségünkre volt.
A környéken az iskolánknak van a legmodernebb felszereltsége, minden adott a
nyugodt oktatáshoz.
A szolgálati lakásoknál is végeztünk több beruházást, az orvos lakásnál nyílászárók
javítását és festést végeztük el, a másik két lakásnál pedig ajtó és ablakcserét
hajtottunk végre.
Köszönöm mindenkinek aki 2013 évben segített nekünk : Bolye Ferencnek, Simon
Lászlónak Takács József Horváth Jánosnak!
A 2013 év a négy gyertyagyújtással ér véget.
Természetesen készülünk a 2014-es évre, az elnyert pályázatokat meg kell valósítani.
Remélem most szombaton, december 21-én az utolsó gyertyagyújtásnál már az új
hang- és fénytechnika működni fog.
A térfigyelő kamerarendszer kiépítése érdekében is megkezdtem a szervezést és
márciusra már remélem működni fog a rendszer és javulni fog a közbiztonság is. A
szerveződő polgárőrség is – ami reményeim szerint 2014. januárjában meg tud
alakulni-, remélem jövőre már ütőképes lesz és a kettő együtt kellő közbiztonságot
teremt településünkön.
A felnőtt játszótér építését 2014. májusára tervezem. A pályázatokat, mivel
utófinanszírozottak nem egyszerre szeretnénk megvalósítani.
2014-re annak az 1200 településnek ,akinél nem volt szükség adósságrendezésre azt
ígérték, hogy 10 milliárd forint pályázati lehetőséget teremtenek. Remélem ez nem
csak ígéret marad. Szeretnénk a Rákóczi-Hunyadi utakat burkolatát ebből a pályázati
lehetőségből felújítani. A szükséges 10-15 % önerőre van pénzünk.
További terveink: Start munkaprogramok folytatása, csapadékvíz elvezetése, járdák
felújítása , fásítás, konyhára növénytermelés. Jövőre választások lesznek, áprilisban
parlamenti ,októberben önkormányzati.
Mi azt a célt tűztük ki ,hogy a stabil működés mellett minden pályázati lehetőséget
kihasználjunk.
A megalakult iskola alapítvány, az iskolát hozza olyan helyzetbe ,hogy a tanulóknak
még több forrást tudjon tanulásra, kirándulásra stb.biztosítani. Pályázat esetén az
alapítványoknak ugyanis több lehetőségük van. Lassan bejegyzésre kerül a Hantosért
Egyesület is, aki nem fog rivalizálni a Faluvédősökkel. A lényeg, hogy minél
erősebbek legyünk!
Röviden ennyit szeretettem volna elmondani.
Kérem , hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el kérdéseiket,
hozzászólásaikat.
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Hozzászólások:
Horváth Tiborné lakos:
Az élelmiszersegélyből a tészta nekem is jó lett volna. A férjem cukros és én sem
vagyok gazdag, jó lett volna segélyből kapni.
A másik probléma a Kvák bolt melletti terület, ami gazos, szemetes. Ezzel valamit
kezdeni kell. Nem lehetne ott parkolót kialakítani a buszoknak?

Válaszadás:
Fischer József polgármester:
A Kvák bolt melletti területtel kapcsolatban felvetetteknek utána fogok járni. A gond
az ,hogy nem mi csináltattuk a kerítést, nem tudom, hogy a terület kinek a
tulajdonában van. A gazt az idén a közmunkások levágták.
Az élelmiszersegélyből az idén 317 főnek tudtunk adni segélyt. Szigorú előírások
vannak, támogatott kategóriák ra vonatkozó szabályok is le vannak fektetve. A
segélyosztást szigorúan ellenőrizték. Ha jövőre lesz ismét ilyen lehetőség akkor
megpróbálunk adni neked is.
id. Koncz Ferenczné lakos:
Nagyon szép beszámolót hallottunk. Hiányolom, hogy nincsenek itt a pedagógusok.
Én 17 évig voltam SZMK vezető, minden falugyűlésen ott voltam. Ezért hiányolom,
hogy miért nincsenek itt a tanárok és az óvónők.
Gyömörei Barnáné lakos:
Nem itt laknak és családjuk van.
id. Koncz Ferenczné:
Akkor is eljöhetnének, mert bizonyos dolgokat szeretnék megtudni tőlük.
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Az időjárás rossz, és nem itt laknak, kényszeríteni nem tudjuk őket, hogy jöjjenek el
a közmeghallgatásra. Gyömöreiné, Erzsike itt van. Ahányan vagyunk annyifélék
vagyunk. Én örülök, hogy ennyire sok ember eljött. Össze kell fogni. Tudunk együtt
dolgozni. Amikor itt volt a tankerület vezetőasszony ,akkor itt voltak. Reklámozni
kell az iskolát , ezt ők is látják. Ennek élő példája volt ,hogy 4-5 fő átjött a szomszéd
településről és saját iskolájukat próbálták reklámozni.
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Pataki Lajosné lakos:
Én csak a buszjáratok ritkításával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Így sem egyszerű
eljutni az egészségügyi vizsgálatokra, középiskolába Székesfehérvárra, most még a
meglévő buszokat is ritkítják. A Sárosdig járó buszok közül miért nem lehet
elérni,hogy legalább egy-kettő Hantosig is eljöjjön?
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Az Alba Volánnak hétfőn írtunk levelet . Leírtam, hogy nem vagyunk rosszabbak
,mint Sárosd vagy Seregélyes . Nem kell 20 percenként járat ,de el kell tudni jutni
iskolába vagy dolgozni vagy a kórházba Hantosról is . Várjuk a választ! Ha még több
ember ír nekik ,az talán nyomatékosabb lesz. Gondolkozunk, hogy aláírást gyűjtsünk.
Muszáj hallatni a hangunkat.
Gyömörei Barnáné lakos :
Koncz Ferencné által felvetettekre szeretne reagálni, miszerint miért nincsenek itt a
pedagógusok. Ahogy már mondta a pedagógusok egy része nem Hantoson lakik. Az
igazgató jelenleg tanul, fáradt és a karácsonyi műsorra is készülnek. Régen sem járt
mindenki a közmeghallgatásra.
id. Koncz Ferenczné lakos:
Én sem bántani akartam őket, csak hiányoltam a jelenlétüket.
id. Bolye Ferenc lakos:
Az éves beszámoló nagyon jó. Látszólag több minden történt az elmúlt három
évben,mint az elmúlt 15 évben a falunkban. De vannak kivetnivalók is. A kúttal
kapcsolatban a Szenci tanyánál nem tudom ki gondolta ,hogy sertéstrágyára kutat
lehet fúrni. Örülök, nyertünk pályázaton. Azért mondom, mert a Faluvédő
Egyesülettel együtt nyertünk! A Faluvédő Egyesület nélkül nem lett volna itt iskola!
A Hantosért Egyesület be van-e jegyezve? Azt kívánom, hogy közösen dolgozzunk!
Az ,hogy megosszuk egymást , az nem kellene! Sok munkával járnak a pályázatok,
de szívesen segítünk.
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Az ivóvízzel kapcsolatban tudni kell, hogy vásárolt vízre a pályázat nem adott
lehetőséget. Az ivóvízminőség javítását vagy új kút fúrásával vagy a meglévő
vízbázis kezelésével tudjuk elvégezni, csak erre ad lehetőséget a pályázat. A Szenci
tanyát csak azért említetem, mert előzetesen ott megvizsgálták a víz minőségét és ott
jó eredményeket mértek arzénra. De több helyen vettek vízmintát, a 48-as birtoknál, a
tónál, de egyedül a Szenci birtoknál volt jó az előzetes eredmény. A geodéták mérték
és határozták meg a próbakút helyét Arzénra és vasra jó is lett a próbakút vize, de
mangánra sajnos nem.
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A Kishantosi kútra nem tudtunk volna pályázni , mert az nem az önkormányzat
tulajdona, csak a saját kútra.
A három LEADER pályázatunknál az Egyesület partner, mert a civil szervezettel
kötött partneri együttműködésre a pályázatnál plusz pontot adnak. A településünkön
csak egy bejegyzett Egyesület van, a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület
Mindig megköszöntem a segítséget. Ezek a pályázatok azonban nem közös
pályázatok, itt csak partnerek vagyunk. A játszótér a Faluvédő és Kulturális Egyesület
pályázata volt, ahol több munkát kellett az egyesületnek végezni. Ezek azonban az
önkormányzat pályázatai.
id. Bolye Ferenc lakos:
Meglátjuk mi lesz belőlük. A Faluvédő és Kulturális Egyesület sokat tett a faluért az
iskoláért. Azt mondta a polgármester, hogy csak egy egyesület van bejegyezve, a
Hantosért Egyesület, akkor most működik vagy sem?
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Valóban az iskoláért , a 6 évfolyam helyben maradásáért dolgozók közül azokat nem
említettem, akik a legtöbbet tették érte. Ezért most szeretné megköszöni mindezt Ács
Sándornénak, Pataki Richárdnak.
Az új Egyesület nincs még bejegyezve. Más településen is működik több civil
szervezet, Nagylókon például van alapítvány és van még 2-3 társadalmi szervezet is.
A Hantosért Egyesület nem a Faluvédők ellen jött létre.
id. Bolye Ferenc lakos:
Mióta működnek ezek az egyesületek Nagylókon?
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
2-3 éve
id. Bolye Ferenc lakos:
Mi meg már 20 éve dolgozunk ezért a faluért. Mi a helyzet a Hantosért Egyesülettel,
mióta működik?
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Az új Egyesület nincs bejegyezve, a bejegyzése jelenleg folyamatban van.
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id. Bolye Ferenc lakos :
A Jurta Napokon nem ezt láttuk. A plakátokra is kiírták a Hantosért Egyesület nevét,
ha nem működik, nincs is még bejegyezve, akkor miért írták ki a sátorra is a nevüket
egy nem működő szervezetet. Sérelmezem, hogy a több, mint húsz éve működő
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesületet, aki kezdetektől közreműködik a Jurta
Napok szervezésében a plakátokon mindig a legvégén szerepel.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Az ivóvíz minőségjavítással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy minden kutat
megnéztünk egy 120 méteres körön belül. Sajnos mindegyik vizében az arzéntartalom
a megengedettnél magasabb, az összes 100 méternél kisebb mélységű kút vize arzén
szempontjából nem megfelelő minőségű.
Moldvicz Ferenc lakos :
A Rákóczi út felújítását hiányolom. Tudom, hogy 50-60 millóba kerülne, de fontos
lenne minél előbb elvégezni.
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Sajnos ennek az útnak a felújítása mostani árakon 75-80 millió forint . A tervek
készen vannak. Saját költségvetésből sajnos nem tudjuk megcsinálni. Ha kiírják a
pályázatot: pályázunk. Országgyűlési képviselőnél is lobbiztam. A környéken sem
nyertek út felújítási pályázatot. Az első számú pályázat cél ennek az útnak a
felújítása. Remélem hamarosan nyerünk. Önerőből csak nagyon kis darabot lehet
felújítani. De ha feléljük azt a kis tartalékunkat, akkor nem tudunk pályázni. Ha valaki
megsúgta volna 3 éve ,hogy az állam az adósságot elengedi, akkor hamar
megcsináltunk volna mindent, így ennek az útnak a felújítását is.
Moldvicz Ferenc lakos:
Ha adósság elengedésre adnak pénzt, akkor meg lehet csinálni most is az út
felújítást.
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Az állam hitelfelvételt nem engedi, most már nem lehet megcsinálni, mert mínuszos
költségvetést nem lehet csinálni.
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id. Koncz Ferenc lakos:
Nagyon sok éve mindig fejlődött ez a a falu, az elmúlt tizenöt- húsz évben is. Az idei
évben is megfelelően fejlődött. Sok köszönhető a lokálpatriótáknak, akik most is itt
vannak. El kell ismerni a régi és mostani önkormányzatok munkáját, ez közös
munka. Együtt kell élni, erre kell törekedni, nem szét húzni akár az iskola, akár a
kultúrház, ,akár munkahely teremtése kerül szóba. A munkahely teremtése a
legfontosabb, ne az önkormányzat foglalkoztassa az embereket. Nem jó tendencia. Az
önkormányzatnak olyan irányba kell mozdulni, hogy munkahelyet teremtsünk. Fájó
szívvel nézem a régi TSZ épületeit: romba dőlve vannak. Akár a felszámoló felé akár
másfelé körül kell nézni: mit lehet vele kezdeni? Nincs máshol ilyen: másutt 1-2 év
alatt felszámolják az üzemet nálunk meg nem. Hathatós intézkedés kell.
Agrárbizottság megalakult Hantoson is. Jövőben az önkormányzatnak a
munkahelyteremtésben kell gondolkodni. Hallottunk információt, hogy Sárosdon 70
embernek adnak munkahelyet .
Az ivóvízzel kapcsolatban elhangzott, hogy Darunál 90 méteren volt arzénes a víz stb.
Ezzel kapcsolatban csak azt mondom, aki fúrja annak az a jó, ha a kút minél mélyebb
lesz. Ne fúrják a kutat 120 méterig.
Örülök, hogy megmarad Hantoson az iskola első hat osztálya. Képviselőként is ezért
dolgoztam. A falu életében nagy szerepe van az iskolának.
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Fejlődött a falu régen és fejlődik most is. Folytatom amit az elődöm elkezdett.
Bárcsak most is olyan pályázatok lennének ,mint amikor te is képviselő voltál. A
munkahelyteremtéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a közmunkában a
meglévő munkanélkülieket kell foglalkoztatni, ami nem mindig könnyű. Idén például
három embert el kellett küldenem, mert nem értették meg, hogy ez is olyan
munkahely, mint bármelyik másik. Védőruhát is ugyanúgy kapnak, ugyanúgy kell itt
is dolgozniuk. Bármilyen nehéz is, de fel kell vegyük őket, különben még a 22.800 Fttől is elesnek, ha nem szerzik meg 1 éven belül az egy hónap munkaviszonyt. A
közmunka még mindig egy olyan lehetőség ,hogy azoknak is teret tudunk biztosítani,
akik rövid ideig munkanélküliek, a számláikat ki tudják legalább fizetni. A kezünk
meg van kötve, hogy miket csináltathatunk velük.
Amikor Balsai István úr itt volt Sárbogárdon, tárgyaltam vele, milyen lehetőségek
vannak a TSZ épületekkel kapcsolatban. Tudtak róla ,hogy a felszámoló perben áll, a
felszámolás nem zárult le. Amikor egy értékbecslő a malom épületét 100 millióra
felértékelte, onnét kezdve ezzel nem tudunk mit kezdeni. A vállalkozóknak nem ér
ennyit. Valakinek érdeke ez a jogi csűr-csavar. Ha életveszélyesek az épületek ,akkor
a tulajdonost fel tudjuk jelenteni.
A kútra visszatérve: rengeteg tanulmány készült, mért eredmények alapján
dolgoznak és a kutak esetén a vízhozam is rendkívül fontos, ezért kell t kell lejjebb
menni, mélyebbre fúrni.
Az iskola nagyon fontos a falunak, ezzel egyetértek. Akik itt szerepelnek a
Kultúrházba egy-egy műsoron nagyon fontosak! Számítógépes terem nyílik, könyvtár
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is nyílik hamarosan. MI is azért szépítjük a kultúrházat. Ne csak aludni járjunk haza
,hanem éljünk is ezen a településen.
Ménesiné Varga Tímea lakos :
Ha negatív választ kapunk a buszjárattal kapcsolatban , ne hagyjuk magunkat!
Biztosan tudom ,hogy a reggel 8-9 órás járat most nem megy csak 9 órakor vissza
Székesfehérvárra Sárosdról, ezt például le lehetne hozatni Hantosra!
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Nem fogjuk hagyni magunkat, ezért mondtam, ha kell gyűjtsünk együtt aláírásokat!
Ménesiné Varga Tímea lakos:
A Fiát melletti régi fahíd tönkrement és egyedül senki sem akarja megjavítani.
Szeretném kérni, hogy az Önkormányzat fogja össze a gazdákat! A határban lévő utak
javítására is fogja össze a gazdákat a polgármester. A böngészés is gond volt az elmúlt
évben. Amikor érik a kukorica ,akkor ne lopják! Sok közhasznú munkás is ilyet tesz.
A nagy táblákat nem lehet bekeríteni. Zala megyében kijárási tilalmat rendeltek el egy
faluban., aratás idején. Én nem tehetek arról, hogy vannak szegények a faluban . Azért
,mert ő nem akar dolgozni és segélyre jogosult.
Horváth Tiborné lakos:
Meg élelmiszersegélyre is jogosult, de lop.
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
A Volánnal, autóbuszjáratokkal kapcsolatban még szeretném elmondani, ha negatív
választ kapunk, akkor a Heiter Ignáncné Ági néni javaslatát megfogadva a
Közlekedési Minisztérium utódszervezetének is írni fogok, illetve már felvettem a
kapcsolatot V Varga Józseffel, a Fejér Megyei Hírlap újságírójával is. Ha nem kapunk
pozitív választ a nyilvánosságot is segítségül hívjuk majd.
A Fiáti fahíddal kapcsolatban azt tudom mondani: kimegyünk megnézzük mit tudunk
csinálni.
A gazdákat nem egyszerű összefogni. Az önkormányzathoz tartozó utakat rendbe
tesszük. Vannak olyan gazdák akik segítenek , traktorral és mással is. Az
összefogásban megpróbálok kapocs lenni. A Start Munkaprogramban próbáljuk az
utakat rendbe tenni. A gazdák is figyelhetnének az utakra! A mentalitáson kellene
változtatni, hogy odafigyeljenek a gazdák az utakra!
Ménesiné Varga Tímea lakos:
Összekötő kapocs kellene, hogy legyen a polgármester a gazdák között, mert van aki
nem figyel az utakra.
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Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Ők biztos nem helyiek.
A böngészéssel kapcsolatban azt tudom mondani mezőőrséget lehetne szervezni,
ebben látom a problémára a megoldást. Azt, hogy ehhez mi kell, milyen szabályok
vannak, nem tudom. A kukorica szezonba pedig rendőrségi feljelentést kellene tenni,
hogy elrettentő példa legyen!
id. Koncz Ferenczné lakos:
Van egy szív fájdalmam. Köszönjük a temetői utat! Szép hársfa lett mellette ültetve,
de amikor bejött a reglonozási időszak : elszáradtak. Nem lehetne megkérni a gazdát
,akié az a terület ,hogy jobban odafigyeljen?
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
Nem reglonozás volt a fák száradásának oka. A fák az extrém melegben úgy
védekeztek, hogy ledobták a leveleiket. Tavasszal reméljük, kihajtanak. Vadaktól és
vandáloktól is félteni kell a fákat. Van tartalék fa: pótolni fogjuk a fákat.
id. Bolye Ferenc lakos:
Megalakult az agrárkamara. Az előző képviselő-testülettel, a Virág polgármesterrel is
küzdöttünk az utak karbantartásának elvégzéséért. Sajnos sem a Mezőfalvai Zrt , sem
Simon nem volt hajlandó ebben segíteni.
Válaszadás:
Fischer József polgármester:
A Zrt –vel napi szintű kapcsolatom nincs. Ki lehet deríteni ,hogy kinek van ott földje
, s összefogni őket. Én a helyi gazdákban bízok. A Zrt-ben nem nagyon bízok, a
helyiek itt szeretnének élni, ezért bízok jobban bennük.
Fischer József polgármester:

Megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás még van-e.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Megköszönöm a kérdéseket, hozzászólásokat.
Megköszönöm valamennyi jelenlévő megjelenését.
Végezetül szeretném elmondani, hogy a 2013. december 21-én szombaton
kultúrházban lesz községi karácsonyi ünnepség, az utolsó adventi gyertyagyújtás.

a

Kérem, hogy az ünnepségen minél többen vegyenek részt.

Megköszönöm valamennyi jelenlévő megjelenését, és a továbbiakban jó erőt,
egészséget és kellemes ünnepeket kívánok mindenki számára.

Az ülést , a közmeghallgatást 19.45 perckor órakor bezárom.

K.m.f.

/:Fischer József :/
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/
jegyző

/ : Suhaj Józsefné :/
jkv. hitelesítő

