JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án
( csütörtökön ) 17.00 –órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester,
Hangyál Csaba ,
Suhaj Józsefné ,
települési képviselő
Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző
Horváth Jánosné igazgatási főelőadó , jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távolmaradt:
Fischerné Koncz Katalin ,
Zab Zsuzsanna települési képviselő.
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 Hangyál Csaba

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s három
igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba
települési képviselőt megválasztotta.
Fischer József polgármester:
A kiküldött meghívóval szemben javasolja, hogy 4. napirendi pontként a képviselőtestület tárgyalja meg a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi
Társulás megszűnése s azzal kapcsolatos elszámolás módosításával kapcsolatos előterjesztést
és határozati javaslatot.

A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért.
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Fischer József polgármester : Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
1./

Területi védőnői feladatok ellátására kötött társulási megállapodás
felülvizsgálatára, feladat-ellátási szerződés megkötésére
Előadó: Fischer József polgármester

Sárbogárdi Központi Ügyelet
megállapodás

2.)

közös működtetésére vonatkozó

Előadó: Fischer József polgármester
3.)
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
4./Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás
megszűnése s azzal kapcsolatos elszámolás módosítása.
Előadó: Fischer József polgármester

5./ Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
alapító okiratának módosítása és
a módosítás miatti döntések
meghozatala.
Előadó: Fischer József polgármester
6 / Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
7./ Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi munkájáról szóló
beszámoló
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző
Egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatásra
vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződés

8./

Előadó: Fischer József polgármester

9./ A Mezőföldi Híd LEADER HACS-hoz a LEADER jogcímre LEADER TERV 2. számú intézkedéséhez (B1,) 3.számú intézkedés C1
és 4. számú intézkedés D1 intézkedésre pályázatok benyújtása
Előadó: Fischer József polgármester

10./Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának óvodapedagógusainak támogatási
kérelme
Előadó: Fischer József polgármester
11.) Bejelentések
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A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
Területi védőnői feladatok ellátására kötött társulási megállapodás felülvizsgálatára,
feladat-ellátási szerződés megkötésére

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó határozati javaslatot és a megálla
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester
Megkéri Gálné Papp Erika jegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatban tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ahogy az elmúlt képviselő-testületi üléseken már többször említette A Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló (továbbiakban:Mötv.) 2011. évi CLXXXIX. törvény
146.§ (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati
társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálni és a törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosítani a törvény hatálybalépését követő hat
hónapon belül, azaz 2013. június 30-ig.
A törvény IV. fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó
rendelkezéseket. A Mötv. 87.§-a kimondja, hogy az önkormányzatok csak jogi
személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak létre.
Mindezen törvényi előírások alapján tehát Önkormányzatunknak a Nagylók- Hantos
Védőnői Társulást vagy át kell alakítania jogi személyiségű társulattá vagy Hantos
Község Önkormányzata az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján, az Mötv. 13. § 4.
pontjában rögzített, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény
152. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben – továbbiakban: ESzCsM rendelet –, valamint
„az iskola-egészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben
meghatározott területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező
feladatok ellátását
közigazgatási területére és intézményre – tehát az ellátási
területére – kiterjedően területi ellátási kötelezettséggel átadja Nagylók Község
Önkormányzata részére. Nagylók Község Önkormányzata pedig ezen feladat ellátását
egy feladat-ellátási szerződéssel vállalja.
Ez utóbbira teszünk javaslatot.
A feladat ellátási szerződés tervezete elkészült, a képviselő-testület tagjai a határozati
javaslattal együtt írásban megkapták.
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Nagylók Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a tegnapi ülésén a területi védőnői feladatok ellátására kötött
társulási megállapodás felülvizsgálatára, feladat-ellátási szerződés megkötésére
vonatkozó napirendi pontot megtárgyalta és a feladat-ellátási szerződést jóváhagyta.
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Fischer József polgármester:
Megköszöni jegyző asszony tájékoztatását.
Kéri, hogy a jelenlévők mondják el véleményüket hozzászólásaikat a kiküldött
előterjesztéssel , határozati javaslattal kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Területi védőnői feladatok ellátására kötött
társulási megállapodás felülvizsgálatára,
vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.

feladat-ellátási

szerződés

megkötésére

Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2013. ( VI.13.) számú
határozata
Területi védőnői feladatok ellátására kötött társulási megállapodás felülvizsgálatára,
feladat-ellátási szerződés megkötésére
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a területi védőnői
feladatok ellátására kötött társulási megállapodás felülvizsgálatára, feladat-ellátási
szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést
hozza:
I.
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete „ a helyi önkormányzatokról” szóló
1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, „a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. törvény
8. §-a alapján
területi védőnői szolgálat működtetésére Nagylók Községi
Önkormányzatával 2005. december 28. napján határozatlan időre szóló kötött társulási
megállapodást a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény /továbbiakban: Mötv./ 146. § (1) bekezdésében rögzített kötelezettség alapján
nem kívánja felülvizsgálni, mely által a Társulás 2013. június 30. napjával megszűnik.
Tekintettel azonban arra, hogy a feladatot a jövőben is együtt, hasonló feltételekkel
kívánja ellátni, ezért a II/1. pontban lévő szerződés megkötésével az ellátás
jogfolytonosságát biztosítja. Mind az ellátásban, mind az ellátásban résztvevő védőnő
személyében változást nem eredményez a II/1. pontban lévő szerződés megkötése.
A Képviselő-testület 2013. július 1-jétől az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a védőnői
alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására a II/1.
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pontban szereplő feladat-ellátási szerződés megkötésével az ellátás jogfolytonosságát
biztosítja, melyre figyelemmel az I/1. pontban megszűnő társulási megállapodásból
eredően a társult Önkormányzatok között nincs szükség elszámolásra.
II.
Hantos
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az
Mötv. 13. § 4. pontjában rögzített, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény
152. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben, valamint „az iskola-egészségügyi ellátásról” szóló
26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott az Önkormányzatot terhelő területi
védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására a
határozat 1. számú mellékletében szereplő tartalommal feladat-ellátási szerződést köt
Nagylók Község Önkormányzata Képviselőtestületével 2013. július 1-jei kezdő hatállyal,
határozatlan időtartamra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletében
szereplő feladat-ellátási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Fischer József polgármester
2013. július 1.

2. napirend
Sárbogárdi Központi Ügyelet közös működtetésére vonatkozó megállapodás
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A háziorvosi központi ügyelet működtetését a Kistérségi Társulás felbontását
követően Sárbogárddal és Nagylókkal közösen kívánjuk ellátatni. Az erről szóló
megállapodást kézhez kapták a képviselők.
Kéri, hogy a jelenlévők mondják el véleményüket hozzászólásaikat a kiküldött
előterjesztéssel, határozati javaslattal kapcsolatban.
Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Elmondja, hogy a Fejér Megyei Hírlapban a mai napig úgy jelenik meg a hétvégi
ügyelet kiírása, hogy az ügyeletet Nagyvenyimen látják el.
Évek óta Sárbogárdon van az ügyeleti ellátás. Kéri a polgármestert, hogy jelezze a
Hírlap felé, hogy az orvosi ügyelet Sárbogárdon van, azt a Hírlapban pontosan
jelentessék meg.
Sajnos előfordul, hogy a betegeket a mai napig Nagyvenyimre viszik a lakosok.
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Fischer József polgármester:
Feltétlenül jelzi a felvetett problémát. Az orvosi ügyeletet valóban Sárbogárdon
látják el.
Eddig senki nem jelezte, hogy a Hírlapban tévesen jelenik meg ügyelet kiírása.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sárbogárdi Központi Ügyelet közös
működtetésére vonatkozó megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot fogadja
el.
Kéri, hogy aki a 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 Község Képviselő-testületének 83/2013.(VI.13.) számú határozata
Központi orvosi ügyelet közös működtetésére vonatkozó megállapodás
elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Központi
orvosi ügyelet közös működtetésére vonatkozó megállapodás elfogadása” tárgyú
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező, központi orvosi ügyelet közös működtetésére vonatkozó, Sárbogárd
Város Önkormányzatával és Nagylók Községi Önkormányzattal kötendő
megállapodás tervezetet változtatás nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 14.
Felelős: Fischer József polgármester
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3. napirend
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy miért van szükség a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
felülvizsgálatára, módosítására.
Hatalmas mennyiségű anyagot
vonatkozóan.

kaptak a képviselő-testület tagjai a napirendre

Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket,
hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika jegyző:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (továbbiakban:Mötv.) 2011. évi
CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt
kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell
vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani a törvény
hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz 2013. június 30-ig.
A törvény IV. fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó
rendelkezéseket. A Mötv. 87.§-a kimondja, hogy az önkormányzatok csak jogi
személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak létre. Társulásunkat a tagi
önkormányzatok a 2006. szeptember 19-én aláírt tárulási megállapodás szerint jogi
személyiséggel rendelkező tárulásként hozták létre, így annak átalakításáról
gondoskodni nem kell.
A társulási megállapodás tartalmának felülvizsgálata során áttekintettük a Mötv., a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, továbbá a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény rendelkezéseit. A Projekt Iroda elvégezte ezt a felülvizsgálatot és megküldte a
javaslatát a Társulási megállapodás módosítására.

8

Hangyál Csaba települési képviselő:
A lakosok nap-mint nap megkérdezik, hogy mikor kapnak legalább az egyedül élők
80 literes kukát. Nagyon sokallják a szemétszállítási díjat, hiszen az időseknek nem
sok szemét gyűlik össze, elég lenne továbbra is a kétheti szemétszállítás.
Fischer József polgármester:
Sajnos a mai napig semmi sem változott a szemétszállítás és a szállítási díj ügyében.
Többször kaptunk már ígéretet arra, hogy 80 literes kukát biztosítanak a lakosok –
egyedül élők – részére. Sajnos ez a mai napig nem történt meg, de nem is tud a
szolgáltató arról, hogy mikorra várható a kuka beszerzése, biztosítása. Azt sem tudják
megmondani, hogy mennyi lesz az ára. A szolgáltató a jelenlegi kukát szeretné
leszűkíteni kisebb térfogatúra, mert az kevesebbe kerülne, mint az új 80 literes edény
megvásárolása.
A leolvasós módszer is nagyon sokba kerülne, s nem biztos, hogy eredményes lenne,
hiszen előfordulhat az, hogy akkor a lakosok nem raknák ki a szemetet azért, hogy ne
kelljen fizetni.
A környező településeken nem jelentett ekkora problémát a szemétszállítási díj
változása, mert tőlük korábban is hetente szállították el a szemetet, korábban is
kétszer annyi szemétdíjat fizettek mint a hantosi és nagylóki lakosok.
Sajnos egyenlőre semmi változás nem történt a szemétszállítási díj ügyében.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, módosítására
vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a 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 84/2013.( VI. 13. ) számú
határozata
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának felülvizsgálata, módosításáról
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
146.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta és a következők
szerint módosítja:
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási
Megállapodás
1. A Társulási Megállapodás 1. bekezdése a következők szerint módosul:
Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák,
hogy Magyarország Alaptörvénye , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a
Közép-Duna vidéke térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási
feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap
létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös
érdekérvényesítés elősegítése jegyében
2. a PREMBULUM 6. bekezdésének második mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a
kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint
helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §a értelmében.
3. III. fejezet Társulás jogállása első bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.
§-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi
személyiséggel rendelkezik, működése során az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
4. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai
feladatai IV/1. pontjának első, második és hetedik bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a
hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű
igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával
közelíti meg a feladatokat.
Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás
elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját
hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.: szolgalmi jogok, belterületbe vonás,
telekhatár módosítás stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt
végrehajtásához. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve
működő
üzemeltetési
szerződésekre,
valamint
az
önkormányzati
foglalkoztatáspolitikára (rendeletekre) is.

10

5. IV. Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai
feladatai IV/2.3. pont második bekezdése a következőkkel egészül ki:
A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által
megküldött, döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon
belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács
elnökének megküldenek.

6. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai
feladatai IV/3. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz
annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes
hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az
egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind
pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen,
a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény
34.§, 37.§, 44.§, 74.§ (2)-(3), 78.§ (3), 90.§ (5)-(8)bekezdésekben a települési
önkormányzatokra
vonatkozó
szabályokban
meghatározott
szilárd
hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket a
Társulásra átruházzák.
7. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai
feladatai IV/3.1. pont a, bekezdése hatályát veszti.
8. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai
feladatai IV/3.1. pont b, bekezdése a következők szerint módosul:
b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés
felmondása
9. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai
feladatai IV/3.2. pont b, bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
b, Évente megtárgyalja a közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységről készített beszámolót, megállapításairól
tájékoztatja a tagi önkormányzatokat.
10. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai
feladatai IV/3.2. pontja c, d, és e, bekezdésekkel egészül ki.
c,
a
helyi
önkormányzati
rendeletalkotás
koordinálása,
tartalmi
információnyújtás,önkormányzati rendelet véleményezése
d, Részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program
OHÜ által történő készítésében, az OHÜ részére a területi hulladékgazdálkodási
terv és területi megelőzési programhoz a rendelkezésére álló adatokat,
információkat megadja
e, egyezteti a közszolgáltató, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
kezelését végző gazdálkodó szervezet által készített hulladékgazdálkodási tervet
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11. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai
feladatai IV/4. pont negyedik bekezdésének második és harmadik
mondata hatályát veszti.
12. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása első bekezdése a
következőkkel egészül ki:
A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait
külön szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá.
13. V. fejezet A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja első
bekezdésének első mondata hatályát veszti, a második és harmadik
mondata a következők szerint módosul:
A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak,
melyet a 2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen
szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési
költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az 1. számú melléklet
szerinti, a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám-arányt tekintik
mérvadónak.
14. V. fejezet A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja negyedik
bekezdésének első mondata a következők szerint módosul:
Tagok a működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31.
napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.
15. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.c, pontja második
bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának féléves és
háromnegyed éves helyzetéről beszámolni a Társulási Tanácsnak.
16. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont első bekezdése a
következőkkel egészül ki:
A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben
bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi
jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy
a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem
vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a
Társulási Tanács elnöke részére átadni.
17. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont második
bekezdése hatályát veszti.
18. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.e, pontja a következők
szerint módosul:
A Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése érdekében Felügyelő
Bizottságot hoz létre(ld. VII/4. fejezet). A Társulás rendelkezésére álló források
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása érdekében belső
kontrollrendszert kell működtetni. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére a
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Mötv., az Áht. és végrehajtási rendeletekben meghatározott rendelkezések az
irányadók.
19. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont első bekezdése a
következőkkel egészül ki:
A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona
tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.

20. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont második és
harmadik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult
önkormányzatok közös vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra
vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90.§ (4) bekezdésben
foglalt rendelkezésekre.

A Társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a
megszűnéskori, kiváláskori vagy kizáráskori állapot szerint a KA jogszabályok és
az egymás közötti kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek.
21. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont negyedik
bekezdésének első mondata a következők szerint módosul:
A Társulából történő kiválás vagy kizárás esetén a Társulásba bevitt vagyontárgy
társulás tagja részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak
természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező
társulás további működését .
22. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/2 ponttal egészül ki a
következők szerint:
A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési
szervet , gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet
alapíthat, kinevezi vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra,
felügyeletre vonatkozó hatáskörök a 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban
foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás által alapított
költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási
Tanács elnöke.
23. VI. fejezet Díjpolitika hatályát veszti.
24. VII. fejezet Szervezeti rendszer második bekezdése a következők szerint
módosul:
1. Társulási Tanács, 2. Társulási Operatív Tanács, 3. Társulási Tanács Elnöke, 4.
Felügyelő Bizottság, 5. KDV Projekt Iroda, 6. Székhely Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
25. VII. fejezet VII/1. pont Társulási Tanács első bekezdése a következők
szerint módosul:
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A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Minden egyes
társult önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban.
26. VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre e, és i,
pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
e,Tag kizárása
i, az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése,
27. VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre p,ponttal
egészül ki a következők szerint:
p,hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos
meghozatala, szerződések elfogadása, módosítása, megszüntetése

döntések

28. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése második bekezdésének
második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével
indítványozza, ha azt a Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a
törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Fejér Megyei Kormányhivatal
kezdeményezi.
29. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése harmadik
bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és
elnökhelyetteseket választ .
30. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hatodik bekezdés
helyébe a következő rendelkezés lép:
A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselőtestület a tag helyettesítési rendjéről szóló határozatban rendelkezik, mely képviselőtestületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell
küldeni. A helyettesként eljáró képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak
a Tanács tagjának jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog
gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.

31. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hetedik bekezdése a
következő mondattal egészül ki:
A Társulási Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri
Hivatal jegyzője tanácskozási joggal vehet részt.

32. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése kilencedik bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez
a jelen lévő tagok több mint felének „ igen” szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő tagok által képviselt lakosságszám egyharmadát. A
VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i. pontokban foglalt esetekben a Társulási
Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.
Minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
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települések lakosságszámának a felét. A Társulási Tanács határozatai a meg nem
jelent tagokra is kötelező érvényűek.
33. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése tizenegyedik bekezdése
a következők szerint módosul:
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv
tartalmazza az ülés helyét, időpontját, ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak
nevét és megjelenésük tényét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat,
az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük
jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra
feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a
döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát, a munkaszervezet vezető
jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, a szavazás számszerű eredményét, a hozott
döntéseket, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. A
jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell
alkalmazni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Társulás
Munkaszervezetének vezetője írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon
belül a Munkaszervezet vezetője megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.

34. VII. fejezet VII.1.3. A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei első
bekezdés j, és m, pontja a következők szerint módosul:
j,. benyújtja a pályázatot a KA Közreműködő Szervezethez ,
m,.Aláírja a projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel
kötendő szerződéseket,
35. VII. fejezet VII.2. Társulási Operatív Tanács pontjában foglaltak helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus
előrehaladását, a rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács
létrehozza a 12 tagú Társulási Operatív Tanácsot, melynek feladata a Társulási
Tanács elnöke munkájának segítése.
A Társulási Operatív Tanács tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív
Tanács tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet.Az Operatív Tanács elnökét és a
tagjainak több,mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az
elnök és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges.
A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási
Tanács elnöke és elnökhelyettesei, érintett megyei önkormányzatok képviselői (
Fejér, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Pest,Tolna, Veszprém ).Az ülésen
tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető.

A Társulási Operatív Tanács üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag
kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az Operatív
Tanács működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó
szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes szabályokat a
Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések
nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott
szabályokkal.
A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre:
− a Társulás elnöke és elnökhelyettese munkájának segítése;
− közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében;
− a Társulás munkájának összehangolása, koordinatív feladatainak
meghatározása;
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− kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
− a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés;
− a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések
előkészítése, koordinálása;
− a Tagok tájékoztatása;
− a projekt működésének összefogása, irányítása;
− a projekt szakmai felügyelete;
− a többletköltségek Tagok általi elfogadásához szükséges anyag
véleményezése;
− tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől;
− a Felügyelő Bizottság tájékoztatása;
36. VII. fejezet VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Projekt Iroda első bekezdésének első mondata és második bekezdése a
következők szerint módosul:
A projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja
el.
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e) pontja
szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
37. VII. fejezet VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Projekt Iroda negyedik bekezdése a Projekt Iroda feladatai a következők
szerint módosul:

A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
•
Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek a projektekről,
•
A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások
előkészítése,
•
költségvetéshez, zárszámadáshoz adatszolgáltatás a projektek finanszírozási
igényéről, kiadásiról
A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:
A
Társulási
Megállapodás
IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2.
pontjaiban
meghatározott társulási feladatok alapján:
• a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok
előteremtése,
•
•
•
•
•
•
•

pályázatokhoz szükséges kedvezményezetti önrész megteremtésének szervezése,
bonyolítása
a projekt kidolgozása;
a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;
minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
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•
•
•
•
•
•
•
•

szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;
tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás
dokumentálása;
pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása;
szakértői munka koordinálása;
monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;

• hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása;
• hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok, hulladékkezelő telepek,
hulladékhasznosító mű építésének előkészítése, bonyolítása;
• a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;
• utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása;
• együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
• a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének
nyomon követése;
• műszaki átadások-átvételek felügyelete;
• a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési
feladatok koordinálása;
• projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése,
• hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a
szükséges jogi, közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
• projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei
üzemeltetésének biztosítása;
• hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése;
38. VII. fejezet VII/4. Felügyelő Bizottság pontjában foglaltak helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellenőrző-felügyelő
szerveként 12 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A Felügyelő
Bizottság tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több,mint
felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok
megválasztásához minősített többség szükséges.
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés
összehívását a napirend megjelölésével. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a
Munkaszervezet vezető. A Felügyelő Bizottság működésére a Mötv. az önkormányzati
bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes
szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely
rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott
szabályokkal.

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:
a) kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése;
b) megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, költségvetési javaslatát, éves
költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról készült beszámolóját,
valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi
üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való
megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

számára;
jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit,
bankszámláját megvizsgálni;
jogosult a Társulási Tanács munkájának, feladatok eredményének és
minőségének ellenőrzésére;
vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat;
vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind
a Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára.
ellenőrzi a tagok tájékoztatását,
felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként
tudomást szerez arról, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba,
jelen társulási megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok
érdekeit, köteles haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását
kezdeményezni, illetve javaslatot tehet az ülés napirendjére vonatkozóan.
A jelen fejezet f) pontjában foglalt, önkormányzati képviselő-testületek irányában
fennálló beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok
indítványozhatják célirányos ellenőrzés lefolytatását, mely ellenőrzés eredményéről a
Felügyelő Bizottság köteles tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat
számára.
39. . VII. fejezet VII/5. ponttal Székhely Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala rendelkezésekkel egészül ki a következők szerint:
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének
Polgármesteri Hivatala látja el.
A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai:
•
Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
•
Értekezletek, ülések megszervezése,
•
A Társulás elnöke , elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság
munkájának segítése,
•
Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése,
határozatok végrehajtása,
•
Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
•
Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak,
•
szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
•
A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves
költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok
ellátása
40. XI. fejezet Tagsági jogviszony első bekezdése a következők szerint
módosul:
Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget
vállaltak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a kiválással, illetve kizárással
összefüggő felelősségi szabályokat.
41. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása megnevezés a következők szerint
módosul:
XI/1. A Társulásból történő kiválás
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42. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása első bekezdése a következők
szerint módosul:
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a
beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított
Társulásból történő kiválás jogával csak tényleges és alapos indokok alapján, a
Társulási Tanáccsal és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést
követően élnek.
43. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása második bekezdése hatályát
veszti.
44. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása harmadik bekezdése a
következők szerint módosul:
A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év
utolsó napjával - december 31-i hatállyal - lehet. A kiválásról szóló minősített
többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban
köteles meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló
döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben
foglaltakat.
45. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása negyedik bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a tagsági jogviszony nem
szüntethető meg kiválással mindaddig, amíg a Társulás céljainak megvalósítása
érdekében indított, támogatásban részesült projektek megvalósítása tart, továbbá
amíg a támogatásban részesült projektek üzemeltetési, fenntartási időszaka le nem
jár.
46. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása ötödik bekezdése a következők
szerint módosul:
A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának
teljesítésére, valamint a kiválásával a Társulásnak okozott valamennyi költség
teljes körű megtérítésére. Ezen helytállási kötelezettség valamennyi, a kiválással
összefüggő költségre, kötelezettségvállalásra vonatkozik.
47. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hatodik bekezdése hatályát veszti.
48. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hetedik bekezdése a következők
szerint módosul:
A Társulásból kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása
érdekében általa befizetett önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be
nem fizetett önrészt pedig köteles a pénzügyi elszámolásig megfizetni.
49. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása kilencedik bekezdése a
következők szerint módosul illetve egészül ki:
Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határidőn belül a Taggal
elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a Társulást
terhelő kötelezettségeket is, majd a Tagnak a Társulás működése során létrejövő
vagyonára vonatkozó tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Amennyiben a Társulás
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működését a pénzbeni megváltás saját mérlegelése szerint veszélyezteti, úgy jogosult a
teljesítést a kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni.

A kiváló, illetve kizárt tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyonát a
tagnak természetben kell kiadni. Kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag
részére történő kiadását 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő
kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált
tagot használati díj illeti meg a társulással kötött szerződés alapján. Az
elszámolás során Felek közösen egyeztetve, írásban rögzíteni kötelesek a
pénzbeli teljesítés és megváltás ütemezését.
50. XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás első bekezdésének második mondata a
következők szerint módosul:
Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási
Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával
kizárhatja a Társulásból a mulasztó képviselő-testületet.
51. XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás második bekezdése a következők szerint
módosul:
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz
ebben az esetben sem mentesül a Tag önrész befizetési, a költségekre vonatkozó
helytállási, esetleges kártérítési és egyéb kötelezettségei alól.
52. XI. fejezet XI/3. Tagfelvétel második bekezdése a következők szerint
módosul:
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok
képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban
meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület
elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső
költségvetési hozzájárulást biztosítja. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első
napjával lehet.
53. XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése második
bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulás megszűnik, ha:

- célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
- a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult
- valamennyi Tag minősített többséggel elhatározta a Társulás megszüntetését
- bíróság jogerős döntése alapján.
- törvény erejénél fogva
54. XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése negyedik és
ötödik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó
vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható
meg, úgy a települések lakosságszáma arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni
hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések
lakosságszáma arányában tartoznak felelősséggel.
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55. XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése hatodik
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A tagi önkormányzatok Képviselő -testületei a Társulási Megállapodást közös
megegyezéssel módosíthatják az általuk meghatározott időponttal.
56. XIV. fejezet Záró rendelkezések hetedik bekezdése a következők szerint
módosul:
A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Fejér Megyei
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá
magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a KA
Közreműködő Szervezetet. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott
kérdésekben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az
irányadó.
57. XIV. fejezet Záró rendelkezések tizenkettedik bekezdése a következők
szerint módosul:
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok
4. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok
5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció
A határozattal elfogadott Társulási Megállapodást érintő módosítások
hatálybalépésének időpontja: 2013. június 30.
A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást jelen határozatba foglalt
módosítással egységes szerkezetbe foglalja, amely a határozat mellékletét képezi.
Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására, valamint felkéri a
Polgármestert, hogy a Társulási Tanács Elnökét a határozat kivonatának
megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. június 30.
4. napirend
Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás megszűnése s
azzal kapcsolatos elszámolás módosítása.

A
képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A korábbi testületi ülésen a képviselő-testület elfogadta a Mezőfalva – Hantos –
Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás megszűnése s azzal kapcsolatos
elszámolásról szóló határozatot.
Most a határozat módosításáról van szó.
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Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika jegyző:
A képviselő-testület a 2013. május 27-én tartott korábbi ülésen elfogadta a Pintérné
Dr. Szekerczés Anna ügyvéd által elkészített a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes
Óvoda- Bölcsőde alapító okiratát. Az intézmény törzskönyvi bejegyzése érdekében
megküldtük a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához.
Az intézmény törzskönyvi bejegyzéséhez kötődően hiánypótlási felhívást kaptunk a
Magyar Államkincstártól, ahol jelezték, hogy tekintettel arra, hogy a Hantosi
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsődét, egy egy 30 fős óvodai és egy 25 fős
óvodai-bölcsődei csoportos intézményként hoztuk létre, az alapító okiratba szereplő
intézmény neve és az intézmény típusa nem megfelelő. Ezért módosítani szükséges
Az intézmény elnevezése változás miatt szükséges a Mezőfalva – Hantos –
Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás megszűnése s azzal kapcsolatos
elszámolás módosítására. A megállapodás pontjaiban csak az intézmény neve
módosul, a többi pontja változatlan. A Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményi Társulás megszűnése s azzal kapcsolatos elszámolásról szól
megállapodás tervezetet és a határozati javaslatot a Képviselő-testület tagjai kézhez
kapták.
A módosítás miatt szükséges, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
( továbbiakban: Nkt.)83. § (3) bekezdése alapján a fenntartónak ) a köznevelési
intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával,
nevének
megállapításával,
vezetőjének
megbízásával
és
megbízásának
visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az
intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék,a szülői szervezet.
véleményét. Ezen vélemények kialakításához minden olyan információt
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a
fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az
információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell
biztosítani az érdekeltek részére.
A Kjt. 6. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a döntése előtt az érintett,
megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb,
illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét. A tervezetet a
döntés előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a véleményezésre jogosult
szakszervezeteknek.
Fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a módosított valamennyi döntés
tervezetet- megküldtük az óvoda alkalmazotti közössége illetve a véleményezési
eljárást követően dönthet a képviselő-testület az intézményátszervezéséről,
megszüntetéséről.
A Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás
megszűnése s azzal kapcsolatos elszámolás módosítását Mezőfalva Nagyközségi
Önkormányzat és Daruszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületei is
meg fogják tárgyalni.
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Fischer József polgármester:
A Szülői Munkaközösség és az Alkalmazotti Közösség véleményét a képviselőtestületi tagok megkapták. (A jegyzőkönyvhöz csatolva ). A kiküldött anyagból
látható, hogy mind a szülői munkaközösség, mind az intézmény alkalmazotti
közössége támogatta, egyetért a módosítással.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése , vagy hozzászólása a napirendi ponthoz.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a

Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményi Társulás megszűnése s azzal kapcsolatos elszámolás
módosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.

Kéri, hogy aki a 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 85/2013.( VI. 13. ) számú
határozata
Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás megszűnése s
azzal kapcsolatos elszámolás módosítása.

Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta „Mezőfalva – Hantos –
Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás megszűnéséről s a felek közötti
elszámolásról szóló Megállapodást” elfogadó 74./2013. (V.27.) számú határozata
módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
A Képviselőtestület a 74/2013. (V.27.) számú határozata II./1.1., II./2.3., II./6. pontjában,
továbbá a határozat 1. számú mellékletét képező Megállapodás 3.2., 4.2., 4.2.1. 4.2.2 és 9.
pontjában a „Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda és Bölcsőde” elnevezése helyébe
„Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde” elnevezés lép.
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5. napirend
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde alapító
okiratának módosítása és a módosítás miatti döntések meghozatala.
A
képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az előző napirendi pontban tájékoztatást kapott a képviselő-testület arról, hogy miért
van szükség az alapító okirat módosítására. A Szülői Munkaközösség és az
Alkalmazotti Közösség véleményét a képviselő-testületi tagok megkapták. (A
jegyzőkönyvhöz csatolva ). A kiküldött anyagból látható, hogy mind a szülői
munkaközösség, mind az intézmény alkalmazotti közössége támogatta, egyetért a
módosítással.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és
Egységes Óvoda- Bölcsőde alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati
javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a 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 86/2013.( VI. 13. ) számú
határozata
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde alapító
okiratának módosítása
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta, hogy a Hantosi Gesztenyés
Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde 2013. július 1-i hatályú Alapító Okiratát elfogadó 75/2013.
(V.27.) számú határozata módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal
egyetértve az alábbi döntést hozza:
I.
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A Képviselőtestület a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító
Okiratát elfogadó 75/2013. (V.27.) számú határozata tartalmát az alábbiak szerint
módosítja:
A HANTOSI GESZTENYÉS KERT EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ
OKIRATÁT
ELFOGADÓ 75./2013. (V.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes
Óvoda- Bölcsőde Alapító Okiratát elfogadó 75./2013. (V.27.) számú határozatát 2013.
július 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.

Az Alapító Okirat címében, bevezetőjében 4.2., 13.1. pontjában és záradékában a
„Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda és Bölcsőde” elnevezése helyébe
„Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde” elnevezés lép.

2.

Az Alapító Okirat 6. pontjában a költségvetési szerv típusa: köznevelési
intézmény:óvoda és egységes óvoda-bölcsőde megnevezésre módosul.

3.

Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe: Hantos Község Önkormányzata
Képviselőtestülete Képviselő-testülete 86/2013. (VI.13.) számú határozatával
módosított 75/2013. (V.27.) számú határozata lép.

A Képviselőtestület a módosítással az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalja.
I.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda
és Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatóság részére a hiánypótlási eljárásban a törzskönyvi nyilvántartásba
történő 2013. július 1-jei hatályú bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg.
Felelős:

Fischer József
polgármester

Határidő: döntést követő 8 nap

Gálné Papp Erika jegyző:

A képviselő-testület a 2013. május 27-én tartott korábbi ülésen elfogadta a Pintérné
Dr. Szekerczés Anna ügyvéd által elkészített a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes
Óvoda- Bölcsőde vezetői beosztás ellátására vonatkozó megbízásról és a a Hantosi
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére pályázat
kiírására vonatkozó határozatait is . Ahogy említette az intézmény törzskönyvi
bejegyzése érdekében megküldtük az intézmény alapító okiratát a
Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához.
Az intézmény törzskönyvi bejegyzéséhez kötődően hiánypótlási felhívást kaptunk a
Magyar Államkincstártól, ahol jelezték, hogy tekintettel arra, hogy a Hantosi
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsődét, mint egy, egy 30 fős óvodai és egy 25
fős óvodai-bölcsődei csoportos intézményként hoztuk létre, az alapító okiratba
szereplő intézmény neve és az intézmény típusa nem megfelelő. Ezért módosítani
szükséges Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetői beosztás
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ellátására vonatkozó megbízásról és a a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes ÓvodaBölcsőde intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírására vonatkozó határozatait is.
Fischer József polgármester:

A Szülői Munkaközösség és az Alkalmazotti Közösség véleményét a képviselőtestületi tagok megkapták. (A jegyzőkönyvhöz csatolva ). A kiküldött anyagból
látható, hogy mind a szülői munkaközösség, mind az intézmény alkalmazotti
közössége támogatta, egyetért a módosítással.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes ÓvodaBölcsőde vezetői beosztása ellátására megbízás módosítására vonatkozó
határozati
javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a 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 87/2013.( VI. 13. ) számú
határozata
a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetői beosztása ellátása
megbízásáról szóló 77./2013. (V.27.) számú határozata módosításáráról
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta, a Hantosi Gesztenyés
Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetői beosztása ellátása megbízásáról szóló 77./2013.
(V.27.) számú határozata módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal
egyetértve az alábbi döntést hozza:
A Képviselőtestület 77./2013. (V.27.) számú határozata 1. pontjában szereplő a „ Hantosi
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda és Bölcsőde” elnevezése helyébe „ Hantosi Gesztenyés
Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde” elnevezés lép.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes
Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati
felhívás módosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013.( VI. 13. ) számú
határozata
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde óvodavezetői beosztásának

ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
szóló 78 ./2013. (V.27.) számú határozata módosításáráról
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta, Hantosi Gesztenyés Kert
Egységes Óvoda- Bölcsőde óvodavezetői beosztásának ellátására vonatkozó
pályázati felhívás közzétételéről l szóló
78./2013. (V.27.) számú határozata
módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést
hozza:
A Képviselőtestület 78. /2013. (V.27.) számú határozata 1. pontjában szereplő a „
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda és Bölcsőde” elnevezése helyébe „ Hantosi
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde” elnevezés lép.
6. napirend
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Mivel az óvoda és egységes óvoda- bölcsőde önkormányzatunk fenntartása alá fog
tartozni szükség van a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
módosítására is.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket,
hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika jegyző:
Tekintettel arra, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsődét, mint önállóan működő költségvetési szervet hozta létre a képviselőtestület, így gazdálkodási feladatai ellátása érdekében – külön jóváhagyandó
munkamegosztási megállapodás alapján- szükséges annak a költségvetési szervnek a
meghatározása, amely az önállóan működő költségvetési intézmény ezen feladatait
ellátja. Ez a költségvetési szerv a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal, amely
nemcsak a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsőde
gazdálkodási feladatait, hanem a Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde gazdálkodási feladatait el kell lássa szintén
külön jóváhagyandó
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munkamegosztási megállapodás alapján. Ezért a Képviselő-testület a 2013. május 27én tartott ülésén a Képviselő-testület el is fogadta a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal ( továbbiakban: KÖH) alapító okiratának módosítását. Mivel a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát kizárólag a 10. pontja tekintetében
módosul- mely azon intézményeket tartalmazza, akiknek gazdálkodási feladatait a
KÖH látja el és mivel ezen intézmények elnevezése változott javasoljuk hogy az
előző képviselő-testületi ülésen jóváhagyott, a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratának módosítását jóváhagyó 76/2013.(V.27.) számú határozata
visszavonását és a már helyes intézményneveket tartalmazó Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását elfogadni.
Pintérné Dr. Szekercés Anna ügyvéd készítette el a határozati javaslatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a 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 89/2013.( VI.13.) számú
határozata
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, melynek
alapján az alábbi döntést hozza:
.
A Képviselőtestület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata I. számú
módosító okirata tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:
NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratát 2013. július 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely az I.
számú módosítás:
1.

Az Alapító Okirat 4. pontjának címe kiegészül „az Alapító Okirat módosításáról”
mondatrésszel, továbbá a 4. pont szerinti határozatok 4.1. pont szerinti számozást
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kapnak, melynek címe: „A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozatok
száma”, az 4.1. és 4.2. pontok 4.1.1. és 4.1.2. pontokra módosulnak.
2.

Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül az alábbi 4.2. ponttal:
„4.2. Az Alapító Okirat I. számú módosítását elfogadó s a módosítással egységes
szerkezetbe foglaló határozatok száma:
4.2.1. Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete 87/2013. (VI.12.) számú
határozata
4.2.2. Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 89/2013. (VI.13.) számú
határozata”

3.

Az Alapító Okirat 10. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A Közös Önkormányzati Hivatal látja el – munkamegosztási megállapodás alapján a:
- Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde - székhelye: 2434
Hantos, Köztársaság tér 1. sz. – és a
- Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde – székhelye: 2435 Nagylók,
Hunyadi utca 5/C. sz. helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi - gazdálkodási feladatait.„
II.

A Képviselőtestület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az I.
pont szerinti módosítással az l. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes
szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
III.
1.

A Képviselőtestület felkéri Nagylók Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy a
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását, továbbá a Közös
Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. részére a változás átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a
törzskönyvi adatokban a módosítás 2013. július 1-jei hatályú bejegyzését.

2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okirata módosításának „az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti
közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:

Fischer József
polgármester

Határidő: 2013. június 30.

IV.
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A Képviselőtestület a 76./2013. (V.27.) számú a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratát módosító határozatot egyidejűleg hatályon kívül helyezi.
7. napirend
Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi munkájáról szóló beszámoló

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Káloz község Polgármestere írásban
megkereste.
Szó szerint ismerteti a levelet:
„ Tisztelt Polgármester Úr !
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének és személy szerint Önnek
ezúton mondok köszönetet Káloz Község Önkormányzata Képviselő-testülete és
magam nevében azért, hogy Gálné Papp Erika jegyző személyével hozzájárultak
ahhoz, hogy nevezett Káloz községben 2011. december 1-től 2013. május 30napjáig
jegyzői helyettesítést lásson el. Gálné Papp Erika személyében nagy
teherbírású, szorgalmas munkaerőt ismerhettünk meg.
Mindenkinek jó erőt, eredményes munkát kíván. „
Örül annak, hogy Gálné Papp Erika Káloz községben a helytállásával öregbítette
Hantos község hírnevét.
A napirendre vonatkozó előterjesztés terjedelmesen ismerteti a hivatal munkáját.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika jegyző:
Köszöni az elismerő szavakat.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81.§ (3)
bekezdés f) pontja alapján évente beszámol a képviselő-testületeknek a Hivatal
tevékenységéről. A beszámolóval ezen jogszabályi kötelezettségnek teszek eleget.
A körjegyzőség beszámolójával kapcsolatban elmondja, hogy hogy az ilyen pici
hivatalokban is rengeteg irat, ügy keletkezik.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a testületi ülések száma, a hozott
határozatok száma is nagyon megemelkedett. Előfordul, hogy egy hónapban három
ülés van csak az egyik településen. A testületi ülések előkészítése, s a döntések
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végrehajtása jelentős mértékű feladatot jelent, amely mellett jelentős számú
államigazgatási feladatot is el kell látnunk.
A számokból, a statisztikai adatokból látható, hogy a hivatal 7 fő köztisztviselője és a
jegyző munkájára szükség van. A beszámoló részletes, de ha valakinek van kérdése,
arra szívesen válaszol.
Megköszöni munkatársai a beszámoló elkészítésében is végzett munkáját.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Nagylók Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
a Nagylók- Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Fischer József polgármester:
Megköszöni a beszámolót, s a tájékoztatót. A kistelepüléseken is sok munkájuk van
az ügyintézőknek. A lakosság sok év óta egy kicsit el van kényeztetve. Bíznak az
ügyintézőkben, s olyan dolgokat is megcsináltatnak velük, ami már nem lenne
kötelességük. Ez nem biztos, hogy jó, mert elszoknak az önállóságtól.
Nagyon jó viszont az, hogy helyben történik az ügyintézés, nem kell a lakóknak
elutazni ahhoz, hogy ügyeik elintézést nyerjenek. Mind a nagylóki, mind a hantosi
dolgozók lelkiismeretesen végzik munkájukat, sokszor azonnal, sokszor pedig
munkaidő után is.
Megköszöni valamennyi dolgozó munkáját. Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a
beszámolót fogadja el.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége
2012. évi munkájáról szóló beszámolóra vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a 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
90/2013.( VI.13. ) számú határozata
Nagylók-Hantos Községek Körjegyzősége 2012. évi munkájáról szóló
beszámoló

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a :
Nagylók-Hantos
Községek
Körjegyzőségének
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2012-évi
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8. napirend
Egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatásra vonatkozó

egészségügyi feladat-ellátási szerződés
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó határozati javaslatot és szerződés
tervezetet áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika jegyző:
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Fejér Megyei Igazgatósága munkatársa
Hivatalunknak telefonon jelezte, hogy Önkormányzatunk és Dr. Serbán Tamás között
az Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó
fogorvosi szolgáltatásra feladat ellátásra kötött szerződés felülvizsgálatakor
megállapította, hogy az néhány helyen pontosításra, módosításra szorul.
A szerződés OEP Fejér Megyei Igazgatósága által kért módosítását, pontosítását
elvégeztük, az ez alapján elkészült szerződés tervezetet a képviselő-testület tagjai
megkapták. A polgármester úr vállalta, hogy beszél a fogorvos úrral a szükséges
szerződés módosításról illetve az OEP Fejér Megyei Igazgatósága munkatársa is
jelezte, hogy a szerződés módosításának szükségességét megbeszéli Dr. Serbán
Tamással.
A 2012. májusában jóváhagyott feladat ellátási szerződéshez ( továbbiakban:
szerződés) képest az alábbiak módosítására van szükség:
• A szerződés 1. pontjában a tevékenységet végző háziorvos megnevezés helyett
a tevékenységet végző. személyes közreműködésre kötelezett fogorvos
megnevezésre módosul. Tamás
• A szerződés 2. pontjában a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár megnevezés
helyett Országos Egészségbiztosítási Pénztárra módosul.
• A szerződés 10.1 pontjába bekerült, hogy az egészségügyi alapellátás köréből
a fogorvosi ellátás területi ellátási kötelezettsége az egy fogorvosi körzetet
alkotó, Sárosd Nagyközség és Hantos Község közigazgatási területére terjed
ki, illetve, hogy a szolgálat kódja: 070096086.
• A szerződés 12. pontja módosul azzal, hogy a szerződést határozatlan időre
kötik, de minimum 5 évre.
• A szerződés kiegészül a 15. ponttal, melyben a szerződő felek rögzítik, hogy
az Önkormányzat által kezdeményezett esetleges körzetmódosítás miatt
bekövetkezett, Dr. Serbán Tamás fogorvost ért kár esetén a 2000. évi II.
törvényben foglaltak értelmében
az Önkormányzat kártalanítási
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kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a
háziorvosi szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget.
Fischer József polgármester:
Az elmúlt év májusában a képviselő-testület jóváhagyta a szerződést. Ezeket a
változásokat Dr Serbán Tamás fogorvossal megbeszéli, s amennyiben a képviselőtestület a határozati javaslatot elfogadja, akkor a szerződést aláírják, s megküldik a
OEP. részére.
Ez a fogászati ellátást, rendelést nem
érinti, csupán a korábbi szerződés
kiegészítéséről van szó.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Egészségügyi alapellátás körébe tartozó
fogorvosi szolgáltatásra vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződésre
vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a 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 91/2013.( VI.13.) számú
határozata
az Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe
tartozó fogorvosi szolgáltatásra feladat ellátási szerződéskötésről

Hantos
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
polgármester
előterjesztésében megtárgyalta „az Önkormányzat kötelező feladatát képező
egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatásra feladat ellátási
szerződéskötésről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kötelező
feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi szolgáltatás
ellátásáról való gondoskodás érdekében
egészségügyi feladat ellátási szerződés kötését határozta el a DENTALFIT
Egészségszolgáltató Kft (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 6. fsz.1.cégjegyzékszám:
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07-06-011724 adószám: 23075580-1-07 ügyvezető: dr. Serbán Tamás), mint
egészségügyi szolgáltatóval.
Az Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe
tartozó fogorvosi szolgáltatás ellátásának érdekében kötendő egészségügyi
feladat ellátási szerződés tervezetét változatlan formában elfogadja.
(Az egészségügyi feladat ellátási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat
kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi
szolgáltatás ellátásának érdekében kötendő egészségügyi
feladat ellátási
szerződést a
DENTALFIT Egészségszolgáltató Kft (8000 Székesfehérvár,
Tolnai u. 6. fsz.1.cégjegyzékszám: 07-06-011724 adószám: 23075580-1-07
ügyvezető: dr. Serbán Tamás), mint egészségügyi szolgáltatóval aláírja.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. június 30.

9. napirend

A Mezőföldi Híd LEADER HACS-hoz a LEADER jogcímre - LEADER TERV 2.
számú intézkedéséhez (B1,) 3. számú intézkedés C1 és 4. számú intézkedés D1
intézkedésre pályázatok benyújtása
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A Mezőföldi Híd Egyesület EMVA IV tengely pályázatára lehetőség nyílik az alábbi
pályázatok benyújtására.
• Közrend Közbiztonság: Kamerás megfigyelőrendszer
• Szabadidős szolgáltatások: Felnőtt játszótér kialakítása.
• Közösségi terek fejlesztése:
Hang és fénytechnika
felújítása,
eszközbeszerzés.
A pályázatok 200 ezer forinttól 5 millió forintig támogathatóak.
Az önkormányzat esetében ez nettó összeg, vagyis az áfa összege a pályázat önrésze
ez esetben.
Javasolja , hogy önkormányzatunk mindhárom pályázaton induljon el, mindhárom
pályázati kiírásra nyújtson be pályázatot. Mindhárom pályázat esetében a
maximálisan elnyerhető összeget javasolja megpályázni.
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A pályázatokat beérkezési sorrendben értékelik. A határidő 2013. június 24, tehát
nagyon rövid. Próbáljuk meg, veszíteni valónk nincs.
• A kamerás megfigyelőrendszerre igaz, hogy beadtunk egy pályázatot a
Belügyminisztériumhoz, de egyáltalán nem biztos, hogy nyerünk, semmiféle
jelzést nem kaptunk vissza. Úgy gondolja , hogy próbáljuk meg most is. Ha
mégis nyerünk a már benyújtott pályázaton, akkor a LEADER-nél azonnal
vissza lehet mondani.
Mivel mi nem civil, illetve nonprofit szervezet vagyunk, az önerő az áfa összege.
A beruházási költség 12 %-át lehet pályázat írásra - szakmai segédlet, tanácsadás,
projekt lebonyolításra - fordítani.
Azt gondolja, hogy a pályázatok megírásával bízzunk meg pályázatírót.
• Felnőtt játszótér kiépítését úgy kell elképzelni, hogy egy letérkövezett részre
8-10 db felnőttek részére szóló elemet tudnánk építeni. A parkban tudja
elképzelni. Ha elkészülne a gyermek játszótér, - amire a pályázat már benn
van - mellé a felnőtt játszótér, akkor családi programokat lehetne szervezni a
parkban.
• A hang és fénytechnika felújítására is javasolja a pályázat benyújtását, mivel a
meglévő felszereléseink , eszközeink már nagyon megkoptak. A kultúrházban
tudnánk a rendezvényeken hasznosítani.
Javasolja, hogy a pályázatok megírásával a Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó
KFT-t ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes
ügyvezető ) bízzuk meg. A cég a pályázat megírását, nyomon követését is vállalja.
A pályázat megírásának és nyomon követésének díja: a támogatási összeg 5%a+ÁFA / pályázat
A pályázatok benyújtása ügyében hat db határozat meghozatalára van szükség, A
határozati javaslatot a képviselők írásban megkapták.
A határozati javaslatok elkészültek a pályázatok benyújtásához. Minden pályázathoz
2-2 határozat meghozatalára van szükség.
Dönteni kell először a pályázat benyújtásáról, azt követően pedig az ahhoz
kapcsolódó - a pályázat megírására és projektmenedzselésére vonatkozó megbízási
szerződésről.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Javasolja, hogy nyújtsuk be mindhárom pályázatot. Most van rá lehetőség, akkor a
pályázatot most be kell nyújtani. Veszíteni valónk nincs, ha nyerünk az a falunak, a
lakosságnak jó lesz.
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Koncz Tímea külsős alpolgármester:
Javasolja a pályázatok benyújtását. Minél előbb be kell nyújtani a pályázatokat, mert
nagy jelentősége van a beérkezési időnek. Itt hiánypótlásra van lehetőség , a hiányzó
dokumentumokat később pótolni lehet.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Döntés térfigyelő kamerarendszer kiépítése
érdekében
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 2. számú „ Közösségi célú fejlesztés „ című a Közrend,
közbiztonság intézkedésre” benyújtandó pályázatról szóló
határozati javaslatot
fogadja el.
Kéri, hogy aki a 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 92 /2013.( VI.13.) számú
határozata
Döntés térfigyelő kamerarendszer kiépítése érdekében az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 2. számú „ Közösségi célú fejlesztés „ című a Közrend, közbiztonság
intézkedésre” benyújtandó pályázatról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „ Döntés térfigyelő kamerarendszer kiépítése érdekében az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 2. számú „ Közösségi célú fejlesztés „ című a Közrend, közbiztonság
intézkedésre” benyújtandó pályázatról „ című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület térfigyelő kamerarendszer kiépítése érdekében az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 2. számú „ Közösségi célú fejlesztés „ című a Közrend, közbiztonság
intézkedésre pályázat benyújtását határozza el.
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A pályázattal kiépítendő térfigyelő rendszer kiépítése projekt összköltsége bruttó 6.350.000 Ft
azaz hatmillió-háromszázötvenezer forint.
A projekt pénzügyi forrásösszetétele:
- Igényelt Leader támogatás: 5.000.000 Ft
- Önrész:
1.350.000 Ft
Összesen:
6.350.000 Ft
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 27%os önerőt 1.350.000 Ft azaz egymillióháromszázötvenezer forintot 2013. évi költségvetése
tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához az alábbi nyilatkozatokat teszi:
- A Képviselő-testület vállalja, hogy a hét valamennyi napján működő ügyeleti számot
biztosít a fejlesztés megvalósítását követően a településen élő lakosság számára és azt a
település honlapján és helyi újságjában közzé teszi.
- A Képviselő-testület a Közrend, közbiztonság intézkedésre benyújtott pályázata pozitív
elbírálása esetén vállalja, hogy a fejlesztés megvalósítását követően a projektről egy 5
oldalas A/4 méretezésű szakmai anyagot készít és azt a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület rendelkezésére bocsátja az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig
elektronikusan és nyomtatott formában.
- A Képviselő-testület hozzájárul,ahhoz hogy a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület a
szakmai anyagot az elnyert támogatásokhoz kapcsolódóan megvalósított fejlesztések
között kiadványában, honlapján, egyéb fórumain „Jó gyakorlatként” megjelentesse.
- A Képviselő-testület a Közrend, közbiztonság intézkedésre benyújtott pályázata pozitív
elbírálása esetén vállalja, részt vesz a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által
szervezet programokon 2014-es évben legalább 2 alkalommal.
- A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően vidékfejlesztési
területen működő szakmai szervezetben tagságot létesít, vagy tagsággal rendelkezik.
- A Képviselő-testület vállalja, hogy a Mezőföldi Híd HACS területén működő legalább 1
partner bevonásával közös marketinget dolgoz ki és a marketing tevékenység költségét
szerepelteti a pályázat költségvetésében.
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a térfigyelő rendszer
kiépítése érdekében a pályázat benyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatlapot nyújtsa be, a
pályázat benyújtásához szükséges előzetes intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. június 24.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a térfigyelő rendszer kiépítése érdekében az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 2. számú „ Közösségi célú fejlesztés „ című a Közrend, közbiztonság
intézkedésre” (B1) pályázat megírása és projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés kötésről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 93 /2013.( VI.13.) számú
határozata
Döntés a térfigyelő rendszer kiépítése érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 2. számú „
Közösségi célú fejlesztés „ című a Közrend, közbiztonság intézkedésre” (B1) pályázat megírása és
projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés kötésről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében
„az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet
és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által
a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 2. számú „ Közösségi célú
fejlesztés „ című a Közrend, közbiztonság intézkedésre” (B1) pályázat megírására és
projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződés kötéséről ” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 2. számú „
Közösségi célú fejlesztés „ című a Közrend, közbiztonság intézkedésre” (B1) pályázat
megírásával és projektmenedzseri feladatok ellátásával
a Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető ) megbízási szerződés kötését határozza el.
A Képviselő-testület a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet
és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által
a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 2. számú „ Közösségi célú
fejlesztés „ című a Közrend, közbiztonság intézkedésre” (B1) pályázat megírásáról és
projektmenedzsmentről szóló megbízási szerződés módosításának tervezetét ( mely jelen
határozat mellékletét képezi ) változtatás nélkül jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy „az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 2. számú „ Közösségi célú fejlesztés „ című a Közrend, közbiztonság
intézkedésre” (B1) pályázat megírására és projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződésről szóló megbízási szerződés módosítását Conedis Pannónia Oktatási és
Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes
ügyvezető ) írja alá , a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. június 24.

Fischer József polgármester:
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy felnőtt játszótér kiépítése érdekében az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 3. számú „Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése,
sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című intézkedésre
pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.

Kéri, hogy aki a 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 94 /2013.( VI.13.) számú
határozata
Döntés felnőtt játszótér kiépítése érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 3. számú
„Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, sporttevékenységekkel és rekreációval
kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című intézkedésre pályázat benyújtásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „ Döntés felnőtt játszótér kiépítése érdekében az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 3. számú „Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése,
sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című intézkedésre
benyújtandó pályázatról „ című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a felnőtt játszótér kiépítése
érdekében az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 3. számú „Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése,
sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című intézkedésre
pályázat benyújtását határozza el.
A pályázattal kiépítendő felnőtt játszótér kiépítése projekt összköltsége bruttó 6.350.000 Ft azaz
hatmillió-háromszázötvenezer forint.
A projekt pénzügyi forrásösszetétele:
- Igényelt Leader támogatás: 5.000.000 Ft
- Önrész:
1.350.000 Ft
Összesen:
6.350.000 Ft
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 27%os önerőt 1.350.000 Ft azaz egymillióháromszázötvenezer forintot 2013. évi költségvetése
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tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához az alábbi nyilatkozatokat teszi:
- A Képviselő-testület vállalja, hogy térítésmentesen biztosítja a látogathatóságot a
fejlesztés megvalósítását követően a településen élő lakosság számára és azt a település
honlapján és helyi újságjában közzé teszi.
- A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően vidékfejlesztési
területen működő szakmai szervezetben tagságot létesít, vagy tagsággal rendelkezik.
-

-

-

-

A Képviselő-testület vállalja, hogy a Mezőföldi Híd HACS területén működő legalább 1
partner bevonásával közös marketinget dolgoz ki és a marketing tevékenység költségét
szerepelteti a pályázat költségvetésében.
A Képviselő-testület Nyilatkozik, hogy a pályázatból megvalósítani kívánt játszótéren ,
ahol kizárólag felnőtt játszótéri eszközök kerülnek kihelyezésre.
A Képviselő-testület vállalja , hogy a fejlesztési elképzelése vonatkozásában pénzügyi és
fenntarthatósági tervet készít.
A Képviselő-testület a Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése,
sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című
intézkedésre benyújtott pályázata pozitív elbírálása esetén vállalja, hogy a fejlesztés
megvalósítását követően a projektről egy 5 oldalas A/4 méretezésű szakmai anyagot
készítek és azt a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület rendelkezésére bocsátom az
utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig elektronikusan és nyomtatott formában.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület a
szakmai anyagot az elnyert támogatásokhoz kapcsolódóan megvalósított fejlesztések
között kiadványában, honlapján, egyéb fórumain „Jó gyakorlatként” megjelentesse.
A Képviselő-testület a Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése,
sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című
intézkedésre benyújtott pályázatom pozitív elbírálása esetén vállalja, hogy részt vesz a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által szervezet programokon 2014-es évben
legalább 2 alkalommal.

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a felnőtt játszótér
kiépítése érdekében a pályázat benyújtásához elengedhetetlenül szükséges adatlapot nyújtsa
be, a pályázat benyújtásához szükséges előzetes intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. június 24.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy felnőtt játszótér kiépítése érdekében az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 3. számú „Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése,
sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása (C1) pályázat
megírása és projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés kötésről

szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 95 /2013.( VI.13.) számú
határozata
Döntés felnőtt játszótér kiépítése érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 3. számú
„Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, sporttevékenységekkel és rekreációval
kapcsolatos fejlesztések megvalósítása (C1) pályázat megírása és projektmenedzseri feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződés kötésről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „felnőtt játszótér kiépítése
érdekében
az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 3. számú „Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése,
sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása (C1) pályázat
megírására és projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés kötéséről
” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felnőtt játszótér kiépítése érdekében az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 3. számú „Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése,
sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása (C1) pályázat
megírásával és projektmenedzseri feladatok ellátásával
a Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető ) megbízási szerződés kötését határozza el.
A Képviselő-testület Művelődési Házba fénytechnika felújítása, eszközbeszerzés
érdekében
felnőtt játszótér kiépítése érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V.
22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 3. számú „Szabadidős
szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos
fejlesztések megvalósítása (C1) pályázat megírásáról és projektmenedzsmentről szóló megbízási
szerződés módosításának tervezetét ( mely jelen határozat mellékletét képezi ) változtatás nélkül
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy „felnőtt játszótér kiépítése
érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet
és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által
a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 3. számú „Szabadidős
szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos
fejlesztések megvalósítása (C1)
pályázat megírására és projektmenedzsmenti feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződésről szóló megbízási szerződés módosítását Conedis
Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52. Képviseli:
Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető ) írja alá , a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. június 24.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Döntés Művelődési Házba fénytechnika felújítása,
eszközbeszerzés
érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet
és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által
a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 4. számú „Közösségi
tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések megvalósítása, fejlesztése, térségi identitástudat
megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján” , című intézkedésre pályázat benyújtásáról
szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a 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 96 /2013.( VI.13.) számú
határozata
Döntés Művelődési Házba fénytechnika felújítása, eszközbeszerzés érdekében az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 4. számú „Közösségi tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések
megvalósítása, fejlesztése, térségi identitástudat megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján” ,
című intézkedésre pályázat benyújtásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „ Döntés Művelődési házba fénytechnika felújítása eszközbeszerzés
érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet
és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által
a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 4. számú „Közösségi
tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések megvalósítása, fejlesztése, térségi identitástudat
megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján” , című intézkedésre benyújtandó pályázatról „ című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a fénytechnika felújítása, eszközbeszerzés
érdekében az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből
4. számú
„Közösségi tevékenységek fenntartását szolgáló
fejlesztések megvalósítása, fejlesztése, térségi identitástudat megőrzése a fellelhető helyi értékek
alapján” , című intézkedésre pályázat benyújtását határozza el.
A pályázattal kiépítendő fénytechnika felújítása, eszközbeszerzés projekt összköltsége bruttó
6.350.000 Ft azaz hatmillió-háromszázötvenezer forint.
A projekt pénzügyi forrásösszetétele:
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-

Igényelt Leader támogatás: 5.000.000 Ft
Önrész:
1.350.000 Ft
Összesen:
6.350.000 Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 27%os önerőt 1.350.000 Ft azaz egymillióháromszázötvenezer forintot 2013. évi költségvetése
tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához az alábbi nyilatkozatokat teszi:
- A Képviselő-testület vállalja, hogy térítésmentesen biztosítja a látogathatóságot a
fejlesztés megvalósítását követően a településen élő lakosság számára és azt a település
honlapján és helyi újságjában közzé teszi.
- A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően vidékfejlesztési
területen működő szakmai szervezetben tagságot létesít, vagy tagsággal rendelkezik.
-

-

-

-

A Képviselő-testület vállalja, hogy a Mezőföldi Híd HACS területén működő legalább 1
partner bevonásával közös marketinget dolgoz ki és a marketing tevékenység költségét
szerepelteti a pályázat költségvetésében.
A Képviselő-testület vállalja , hogy a fejlesztési elképzelése vonatkozásában pénzügyi és
fenntarthatósági tervet készít.
A Képviselő-testület a Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése,
sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című
intézkedésre benyújtott pályázata pozitív elbírálása esetén vállalja, hogy a fejlesztés
megvalósítását követően a projektről egy 5 oldalas A/4 méretezésű szakmai anyagot
készítek és azt a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület rendelkezésére bocsátja az
utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig elektronikusan és nyomtatott formában.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület a
szakmai anyagot az elnyert támogatásokhoz kapcsolódóan megvalósított fejlesztések
között kiadványában, honlapján, egyéb fórumain „Jó gyakorlatként” megjelentesse.
A Képviselő-testület a Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése,
sporttevékenységekkel és rekreációval kapcsolatos fejlesztések megvalósítása című
intézkedésre benyújtott pályázatom pozitív elbírálása esetén vállalja, hogy részt vesz a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által szervezet programokon 2014-es évben
legalább 2 alkalommal.

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a Művelődési Házba
fénytechnika felújítása, eszközbeszerzés érdekében a pályázat benyújtásához
elengedhetetlenül szükséges adatlapot nyújtsa be, a pályázat benyújtásához szükséges
előzetes intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. június 24.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Döntés Művelődési Házba fénytechnika felújítása,
eszközbeszerzés
érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet
és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által
a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 4. számú „Közösségi
tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések megvalósítása, fejlesztése, térségi identitástudat
megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján” (D1) pályázat megírása és projektmenedzseri
határozati javaslatot
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés kötésről szóló
fogadja el.
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Kéri, hogy aki a 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 97 /2013.( VI.13.) számú
határozata
Döntés Művelődési Házba fénytechnika felújítása, eszközbeszerzés érdekében az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 4. számú „Közösségi tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések
megvalósítása, fejlesztése, térségi identitástudat megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján”
(D1) pályázat megírása és projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megbízási
szerződés kötésről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „Művelődési Házba fénytechnika felújítása, eszközbeszerzés érdekében az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 4. számú „Közösségi tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések
megvalósítása, fejlesztése, térségi identitástudat megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján”
(D1) pályázat megírására és projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megbízási
szerződés kötéséről ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Művelődési Házba fénytechnika felújítása,
eszközbeszerzés
érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet
és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által
a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 4. számú „Közösségi
tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések megvalósítása, fejlesztése, térségi identitástudat
megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján” (D1) pályázat megírásával és projektmenedzseri
feladatok ellátásával
a Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető ) megbízási szerződés kötését határozza el.
A Képviselő-testület Művelődési Házba fénytechnika felújítása, eszközbeszerzés érdekében az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V. 22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban meghirdetett
pályázható intézkedésekből 4. számú „Közösségi tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések
megvalósítása, fejlesztése, térségi identitástudat megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján”
(D1) pályázat megírásáról és projektmenedzsmentről szóló megbízási szerződés módosításának
tervezetét ( mely jelen határozat mellékletét képezi ) változtatás nélkül jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy „Művelődési Házba fénytechnika
felújítása, eszközbeszerzés érdekében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
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fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 35/2013. (V.
22.) VM rendelet és a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiájából 2013-ban meghirdetett pályázható intézkedésekből 4. számú „Közösségi
tevékenységek fenntartását szolgáló fejlesztések megvalósítása, fejlesztése, térségi identitástudat
megőrzése a fellelhető helyi értékek alapján” (D1) pályázat megírására és projektmenedzsmenti
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésről szóló megbízási szerződés módosítását
Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes ügyvezető ) írja alá , a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. június 24.

10. napirend
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának óvodapedagógusainak támogatási kérelme

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Horváthné Varjas Krisztina tagóvoda vezető és Juhász Gabriella óvónő azzal a
kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az óvoda átszervezése miatt szükséges
Főnix –Füred Bt. ( 8230 Balatonfüred, Déry Tibor u. 14.) által 2 éves kortól az
Óvodában 60 órás, irányított egyéni tanulással kombinált akkreditált óvodapedagógus
továbbképzésüket támogassa az önkormányzat és számukra személyenként 47.000 Ft
azaz negyvenhétezer forint , összesen 94.000 Ft azaz kilencvennégyezer forint
képzési költségét számla ellenében vállalja át.
A tanfolyam költségének átvállalását javasolja, mivel ha nem kerül sor az óvoda
átszervezésére, akkor nem lett volna szükség a tanfolyam elvégzésére.
Az óvoda átszervezése egész nyáron nagy terhet, plusz feladatokat jelent számukra.
A szeptembertől induló új feladatok ellátásához a tanfolyam elvégzésére szükség van.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Hangyál Csaba települési képviselő:
A tanfolyam díjának átvállalását minkét kérelmező esetében javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájának
óvodapedagógusainak támogatási kérelmére vonatkozó határozati javaslatot fogadja
el.
Kéri, hogy aki a 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 98/2013.( VI.13.) számú
határozata
Döntés akkreditált óvodapedagógusi továbbképzés támogatásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében
„Döntés
akkreditált
óvodapedagógusi
továbbképzés
támogatásáról ” című előterjesztést és az ügyben az alábbiak szerint határozott:
A Képviselő-testület támogatja
•

Horváthné Varjas Krisztina (sz. Székesfehérvár, 1984.01.18. anyja neve:
Ujj Katalin) 2434 Hantos,
Nagylóki út 5. szám alatti lakos,
óvodapedagógus és

•

Juhász Gabriella ( Született: Székesfehérvár, 1973.05.19. An: Jáger Ilona)
2434 Hantos, Hunyadi utca 14. szám alatti lakos óvodapedagógus

Főnix –Füred Bt. ( 8230 Balatonfüred, Déry Tibor u. 14.) által
2 éves kortól az Óvodában 60 órás, irányított egyéni tanulással kombinált
akkreditált óvodapedagógus továbbképzését ( eng.száma:OKM-4/213/2009.)
azzal, hogy :
számukra személyenként 47.000 Ft azaz negyvenhétezer forint , összesen 94.000
Ft azaz kilencvennégyezer forint képzési költségét számla ellenében átvállalja,
biztosítja.
A Képviselő-testület a két óvodapedagógus továbbképzési költségeinek
biztosítása érdekében 94.000 Ft azaz kilencvennégyezer forintot Hantos Községi
Önkormányzat 2013. évi költségvetési tartalék keretének terhére biztosítja
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Horváthné Varjas Krisztina
2434 Hantos, Nagylóki út 5. szám alatti lakost és Juhász Gabriella 2434 Hantos,
Hunyadi utca 14. szám alatti lakost a döntéséről értesítse, a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
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Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. június 30.

11. napirend

Bejelentések
1./ A hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú
projekt előkészítő szakaszában próbafúrás feladatok ellátása érdekében
árajánlatkérésről,
árajánlatkérés elkészítésére, az árajánlatkérés és a
megkötendő szerződéstervezet Közreműködő Szervezettel történő előzetes
jóváhagyására történő felhatalmazásra vonatkozó
határozati javaslatot
elfogadása.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és határozati javaslatot az ülés előtt
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Hantostelepen a próbakút fúrásának elvégzésére minél előbb szükség van . Ehhez
három céget meg kell keresni. A három cég közül azt kell megbízni a munka
elvégzésével, aki a legjobb ajánlatot adja.
Tájékoztatja a képviselőket
arról, hogy az előkészületi munkákra elnyert
5.400.000.—Ft-ból még kb. 1.300.000 Ft-unk van.
A próbakút fúrása kb.
4.500.000-5.000.000.—Ft-ba kerül. A különbözetre garanciát vállalunk.
Bízik benne, hogy megtaláljuk azt a céget, aki így, ilyen feltételekkel vállalja ezt a
munkát. Bízik abban is, hogy nekünk nem kell kifizetni a különbözetet közel 3-3,5
millió Ft-ot.
A próbakút szinte teljesen kiépített kút, ami sajnos sokba kerül. Azt, hogy a víz
minősége megfelelő-e , csak a vizsgálatok után tudják eldönteni. Ha a víz minősége jó
lesz, akkor nyert ügyünk van, ha nem, akkor sajnos a faluban lévő vízbázisra kell
szűrő berendezést építeni.
A Fejérvíz Zrt szakemberei sokat segítettek a munkálatokban.
Kéri a képviselő-testületet, hogy bízzák meg azzal, hogy a próbakút fúrásra az
ajánlattételi felhívás, megbízási szerződés elkészítésére illetve a legjobb árajánlatot
adó céggel a szerződést megköthesse. A legolcsóbb és a legjobb céget szeretné
megbízni a munkák elvégzésével.
Kéri, hogy az elhangzottakhoz, a határozati javaslathoz mondják el
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hozzászólásaikat.
Hozzászólások :
Gálné Papp Erika jegyző:
Az ivóvízminőség javítás pályázattal kapcsolatban korábban hozott képviselő-testületi
döntésekhez képest most nem áll rendelkezésre a próbakút fúrásra kiküldendő
ajánlattételi felhívás, sem az ahhoz kapcsolódó megbízási szerződés tervezete és nincs
információ a megbízási díj összegéről sem. A megalapozott döntéshez ezen
információknak rendelkezésre kellene állnia, amire felhívta a figyelmet. A határozat
meghozatalára a projektmenedzseri feladatokat ellátó hölgy tett javaslatot a
határidők tartása mellett – elég szokatlan módon.
A képviselő-testület részére átadott határozati javaslat alapján ezen információk
nélkül a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy próbafúrás
feladatok ellátása érdekében árajánlatkérésről, árajánlatkérés elkészítéséről , az
árajánlatkérés és a megkötendő szerződéstervezet elkészítéséről és a Közreműködő
Szervezettel történő előzetes jóváhagyásáról gondoskodjon, valamint felhatalmazza
arra is, hogy a kiküldött ajánlattételi felhívásra beérkező ajánlatok közül a
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlatevő ajánlatát fogadja el, megbízási szerződést
aláírja.
Ez azt jelenti, hogy egy határozatban - az ajánlat és a megbízási szerződés tervezete
ismerete nélkül - dönt a testület erről a kérdésről.
Fischer József polgármester:
A kapott szoros határidők miatt javasolja a határozati javaslat elfogadását. Az
előkészületi munkákra kapott pénzből még rendelkezésre álló összeget kb. 1,3 millió
Ft –ot tudja felajánlani a munkák elvégzéséért jelenleg. A fennmaradó összegre
hosszabb idejű kifizetési határidőt kér. Ha a pályázat megvalósul, ha elnyertük a
támogatást akkor tudjuk fizetni a fennmaradt összeget.
Bízik benne, hogy ezek a cégek így is vállalják a munkát, mert tudják azt, hogy ez egy
államilag dotált beruházás.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Gyorsan kell a munkákat elvégezni, ezért javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Suhaj Józsefné települési képviselő:
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása

48
céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071.
azonosító számú projekt előkészítő szakaszában próbafúrás feladatok ellátása érdekében
árajánlatkérésről,
árajánlatkérés elkészítésére, az árajánlatkérés és a megkötendő
szerződéstervezet Közreműködő Szervezettel történő előzetes jóváhagyására történő
felhatalmazásra vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.

Kéri, hogy aki a 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 99/2013.( VI.13.) számú
határozata
Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő
szakaszában próbafúrás feladatok ellátása érdekében árajánlatkérésről, árajánlatkérés
elkészítésére, az árajánlatkérés és a megkötendő szerződéstervezet Közreműködő Szervezettel
történő előzetes jóváhagyására történő felhatalmazásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő
szakaszában próbafúrás feladatok ellátása érdekében árajánlatkérésről, árajánlatkérés
elkészítésére, az árajánlatkérés és a megkötendő szerződéstervezet Közreműködő Szervezettel
történő előzetes jóváhagyására történő felhatalmazásról
” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából
„ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító
számú projekt előkészítő szakaszában próbafúrási feladatok ellátása
felkéri és utasítja a
polgármestert, hogy a „
HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú
projekt előkészítő szakaszában próbakút fúrási feladatok Döntés a hantosi ivóvíz minőségének
javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-20110071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában próbafúrás feladatok ellátása érdekében
árajánlatkérésről,
árajánlatkérés elkészítéséről , az árajánlatkérés és a megkötendő
szerződéstervezet elkészítéséről és a Közreműködő Szervezettel történő előzetes jóváhagyásáról
gondoskodjon és az elkészült ajánlatkérési felhívást és megbízási szerződés tervezetet
árajánlatkérés céljából az alábbi cégeknek küldje meg:
1./ OÁZIS KFT (8800 Nagykanizsa, Pivári u.6., képviseli: Horváth Ferenc)
2./ Szahara KFT (8300 Tapolca, Kazinczy tér 3. ( Képviseli: Szijjártó Lajos)
3./ Szakály-Víz e.v.(8220 Balatonalmádi, Móra Ferenc u.3./II.4. képviseli: Szakály Áron)
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő
szakaszában kút fúrási
feladatok ellátása érdekében Döntés a hantosi ivóvíz minőségének
javítása céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-20110071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában próbafúrás feladatok ellátása érdekében
árajánlatkérésről,
árajánlatkérés elkészítéséről , az árajánlatkérés és a megkötendő
szerződéstervezet elkészítéséről és a Közreműködő Szervezettel történő előzetes jóváhagyásáról
gondoskodjon,.
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A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a „ HANTOSI IVÓVÍZ
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő
szakaszában kútfúrási feladatok ellátása érdekében kiküldött ajánlattételi felhívásra beérkező
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlatevő ajánlatát fogadja el és a nyertes
ajánlattevővel hogy a „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/112011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában kútfúrási feladatok ellátásáról szóló
– a Képviselő-testület által jóváhagyott és az ajánlattételi felhívással megküldött - megbízási
szerződést aláírja.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: ajánlattételi felhívásra való kiküldésnek: 2013. június 19.
Szerződéskötésre: 2013. július 1.

2./ Hantosi

Települési Értéktár és Hantosi

Települési Értéktár Bizottság

létrehozása.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A megjelent törvény alapján minden települési önkormányzatnak döntenie kell arról
,hogy létre kívánja-e hozni a Települési Értéktárát.
Hantosi Települési Értéktár és Hantosi Települési Értéktár Bizottság létrehozását
javasolja az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltak szerint.
Kéri, hogy az előterjesztéshez és a határozati javaslathoz mondják el
hozzászólásaikat.
Gálné Papp Erika jegyző:
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.
§ (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot
hozhat létre, amely szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását,
létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és
megküldi azt a megyei értéktárba.
A törvény 1. § (1) bekezdése alapján nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez,
termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó,
nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden
szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely:
• hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy
meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek
fogad el;
•
jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban
és szerte a világon;
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• hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának
kialakításához, megerősítéséhez.
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.)
Korm. rendelet 2. §-a szerint a települési önkormányzat 2013. június 17-ig döntést hoz
arról, hogy kíván-e élni a települési, tájegységi, megyei értéktár létrehozásának
lehetőségével, amely döntéséről tájékoztatnia kell a megyei Képviselő-testület
elnökét, illetve a Hungaricum Bizottság elnökét.
Megítélésem szerint Hantos nemzeti értékekben gazdag település és a nemzeti
értéktár kiváló alkalom arra, hogy ezt szervezett formában tárjuk a széles közönség
elé.
Településünkön az Általános Iskolának helyt adó kastély, a római katolikus templom,
a Kishantosi Vadászkastély, vagy a Malom , mint az épített környezet terület
szempontjából települési érték , vagy az agrár- és élelmiszergazdaság területen a
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Non-profit KFT által folytatott
biogazdálkodás, a természeti környezet területen a Park , a Kishantosi Csodakert, a
kulturális örökség területén a Jurta napok, melynek keretében a településünk
múltjához, a kunok ősi életét jelképező jurta felállítása, az ősi harcmodor
felelevenítésén
kívül is fellelhetőek olyan értékek, melyek összegyűjtését és
szélesebb közönség elé tárását fontosnak tartom.
A Hantosi nemzeti értékek katalogizálása a Hantosi Nemzeti Értéktár Bizottság
feladata, amelynek működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete
határozza meg és legalább három tagból áll. A bizottság munkájába bevonja a helyi,
illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét,
továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és
területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket. A bizottság félévente beszámol
tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.
A szakmai munka elsősorban a helyi kultúra, oktatás, a civil élet, a lokálpatriotizmus
területén tevékenykedő szakembereket kíván.
A bizottság munkájába szabadon bevonhatja a település értékmentésben közreműködő
civil szervezeteit, az érintett intézmények munkatársait. A bizottság
kutatómunkájában kiemelt szerepet kap a Kultúrház .
A bizottság titkársági feladatainak ellátására a Kultúrházban dolgozó munkatársat
javaslom.
A nemzeti értékeket a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell
azonosítani és rendszerezni:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és
növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat,
természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek,
gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként
létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az
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egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert
körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart,
kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes
technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel
végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az
irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet,
iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett
ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű
műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi
helyszínek;
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését
szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve
versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység,
különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai,
különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok,
geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek,
életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet
fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és
tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari
termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
Hantos közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték
felvételét a települési értéktárba a polgármesterhez címzett javaslatában bárki
kezdeményezheti. A javaslatot a Korm. rendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni
és benyújtani. A javaslattétel ingyenes. A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuálisdokumentációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.
A Hantosi Települési Értéktárba kerülő nemzeti érték adatait az önkormányzat
honlapján közzéteszi.
A bizottság SZMSZ-e elkészült, azt a települési képviselők írásban megkapták.
Fischer József polgármester:
Megköszöni részletes tájékoztatást. Javasolja, hogy a Hantosi Települési Értéktár és
Hantosi Települési Értéktár Bizottság létrehozását .
A bizottságba javasolja:
• Fischer József polgármestert,
• id. Bolye Ferenc – Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület elnöke,
a Mezőföld Népfőiskola vezetője, a Kishantosi Vidékfejlesztési
Központ Közhasznú Non-profit KFT vezetőjét,
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• Ács Sándorné Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület titkára, a
Mezőföld Népfőiskola vezetője, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
Közhasznú Non-profit KFT vezetőjét,
• Gyömörei Barnáné Általános Iskola volt vezetőjét,
• Klézli Jánosné a Római Katolikus felekezet tagját.
A bizottság elnökének: Gyömörei Barnánét javasolja.
bizottságban való részvételt.

Valamennyien vállalták a

Az értéktár létrehozása munkával jár, de ha ezzel öregbítjük Hantos hírnevét, akkor
meg kell csinálni. A bizottság majd eldönti, hogy mit vegyenek bele az Értéktárba.
:Kishantosi Kastély, Vadászház, Templomunk, Iskolánk, Parkunk, Buszmegállónál
lévő Kereszt, a Néptánccsoportunk , stb.
Tóth Tímea külsős alpolgármester:
A Fenyvesünk, Ösbodzásunk nem kerülhet bele az Értéktárba ?
Gálné Papp Erika jegyző:
Erről a Hantosi Értéktár Bizottság fog döntést hozni. A Bizottság elnöke, a bizottság
ülésére a tagokon kívül is meghívhat másokat is. Lehet, hogy célszerű lenne a
bizottságnak, akár egy felhívással kérni a lakosságot a Hantosi Értéktárba történő
javaslattételre.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Véleménye szerint Mányoki Zsolt sok segítséget tud nyújtani a bizottságnak, ha néha
meghívják ülésükre, s kikérik véleményét, vagy segítséget kérnek tőle.
Hantos község történetével, a családfák elkészítésével nagyon sokat foglalkozott

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Települési Értéktár és Hantosi
Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló
határozati javaslatot fogadja
el.
Kéri, hogy aki a 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:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 100/2013.( VI.13.) számú
határozata
Hantosi Települési Értéktár és Hantosi Települési Értéktár Bizottság
létrehozásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében „Hantosi Települési Értéktár és Hantosi Települési Értéktár
Bizottság létrehozásáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
1.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
létrehozza a Hantosi Települési Értéktárat és a Hantosi Települési Értéktár
Bizottságot.
Felelős:
Fischer József polgármester
Határidő:
2013. július 1. (megyei Képviselő-testület
Hungaricum Bizottság tájékoztatása)

2.

elnöke,

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi Települési
Értéktár Bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg:
• Fischer József polgármester,
• id. Bolye Ferenc – Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület
elnöke, a Mezőföld Népfőiskola vezetője, a Kishantosi
Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Non-profit KFT vezetője,
• Ács Sándorné Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület titkára,
a Mezőföld Népfőiskola vezetője, a Kishantosi Vidékfejlesztési
Központ Közhasznú Non-profit KFT vezetője,
• Gyömörei Barnáné Általános Iskola volt vezetője,
• Klézli Jánosné a Római Katolikus felekezet
A Képviselő-testület a Bizottság elnökének Gyömörei Barnánét válassza
meg.
Felelős:
Határidő:

3.

Fischer József polgármester
2013. július 1. (alakuló ülés)

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosi Települési
Értéktár Bizottság működési szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint
változatlan formában jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

3./ A

Fischer József polgármester
2013. július 1. (aláírásra)

2013. évi Jurta Napok keretében műsor-rendezvény illetve élőkoncert
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megszervezése.
A szerződés tervezetet és a határozati javaslatot a települési képviselők áttanulmányozás
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.

Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy az idei évi Jurta napok szervezése
, a programok összeállítása folyamatban van.
A pénteki napra az esti órákra a sárosdi Mepfistó zenekart szeretnék meghívni.
Péntek este lenne még a kápolnásnyéki Rock zenekar fellépése.
A szombati napi programok hasonlóak az elmúlt év programjához. Este egy látványos
műsor lenne az agárdi Tűzzsonglőröktől.
Este lépne fel a UNIQUE EGYÜTTES. Nem olcsók, de jó műsort adnak, már élőben
látta Őket fellépni. Hárman lépnek fel. Befutott együttesről van szó. Háromnegyed
órás műsort adnak, ezért 330.000.- Ft-ot kérnek . A színpadot és a zenekar által kért
kellékeket biztosítani tudjuk. Egyedül az időjárástól fél.
Sajnos nagy koncertet rendezni nem tudunk, hiszen számunkra megfizethetetlen
lenne.
Úgy gondolja, hogy a költségvetésben e célra rendelkezésre álló keretbe beleférünk.
Már most vannak felajánlások a Jurta napok lebonyolításához.

Kéri, hogy az előterjesztéshez és a határozati javaslathoz mondják el
hozzászólásaikat.
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi Jurta Napok keretében műsorrendezvény illetve élőkoncert megszervezésére vonatkozó megbízási szerződés
kötésről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a 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 101/2013.( VI.13.) számú
határozata
Döntés 2013. évi Jurta Napok keretében műsor-rendezvény illetve élőkoncert
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megszervezésére vonatkozó megbízási szerződés kötésről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében Döntés 2013. évi Jurta Napok keretében műsor-rendezvény illetve élőkoncert
megszervezésére vonatkozó megbízási szerződés kötésről ” című előterjesztést és az ügyben az
alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2013. évi Jurta Napok sikeres
megvalósítása érdekében a UNIQUE EGYÜTTES fél play-back műsora megszervezésére
HORIZONT Rendezvényszervező Iroda Betéti Társasággal
( Székhelye: 2051 Biatorbágy,
Kassai u.11. Képviselője: Varga Péter üzletvezető, adószáma: 24439448-2-13, Cégjegyzékszám:
13-06-026734, Bankszámlaszáma: 10700440-25926705-51100005)
megbízási szerződés kötését határozza el.
A Képviselő-testület testülete a 2013. évi Jurta Napok sikeres megvalósítása érdekében a
UNIQUE EGYÜTTES fél play-back műsora megszervezésére
HORIZONT Rendezvényszervező Iroda Betéti Társasággal
( Székhelye: 2051 Biatorbágy,
Kassai u.11. Képviselője: Varga Péter üzletvezető, adószáma: 24439448-2-13, Cégjegyzékszám:
13-06-026734, Bankszámlaszáma: 10700440-25926705-51100005) szóló megbízási szerződés
tervezetét ( mely jelen határozat mellékletét képezi ) változtatás nélkül jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy testülete a 2013. évi Jurta Napok
sikeres megvalósítása érdekében a UNIQUE EGYÜTTES fél play-back műsora megszervezésére
HORIZONT Rendezvényszervező Iroda Betéti Társasággal
( Székhelye: 2051 Biatorbágy,
Kassai u.11. Képviselője: Varga Péter üzletvezető, adószáma: 24439448-2-13, Cégjegyzékszám:
13-06-026734, Bankszámlaszáma: 10700440-25926705-51100005)
írja alá , a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. június 16.

4./ Jobbik hantosi szervezetének rendezvénye.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy Árgyelán János a megyei Jobbik
Elnöke jelezte, hogy
június 29-én szombaton 10-órától 18-óráig zártkörű
rendezvényt, szakmai konferenciát szeretnének tartani a hantosi Kultúrházban a
Közép-Dunántúli és Észak –Magyarországi területi képviselőiknek, a Jobbikos
polgármestereknek és az Országgyűlési képviselőiknek .
A kultúrházat ez időre szeretnék bérbe venni.
Semmi mást – felvonulást – nem terveznek.
Véleménye szerint a kultúrház nekünk bevételt hoz, ezért javasolja annak bérbeadását.
Bármely szervezet kéri a kultúrházat
szakmai konferencia megrendezésére,
mindenkinek javasolja bérbe adni. A három terem bérleti díja a hatályos rendeleti
díjak alapján 15.000.—Ft lesz.
Kéri, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat,
véleményüket.
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Hangyál Csaba települési képviselő:
Ha nem tartanak felvonulást, akkor nincs akadálya a kultúrház bérbeadásának.
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.
5./ Helyi Esélyegyenlőségi Program.
Koncz Tímea külsős alpolgármester:
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a Képviselő-testületnek 2013. június hó 30-ig
meg kell tárgyalni és el kell fogadni.

Szeretné megkérdezni, hogy mikor lesz a következő ülés június hónapban?
Fischer József polgármester:
A következő képviselő-testületi ülés előreláthatólag június 24-én lesz. Június
hónapban mindenképpen kell még ülést tartani, mivel az élelmezésvezetői állás
meghirdetésre került, és azt június 30-ig el kell bírálni.

A képviselő-testületi ülésen további kérdés, bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 18,30 órakor bezárta.

K.m.f.
Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
jegyző

/ : Hangyál Csaba :/
jkv. hitelesítő

