
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án      
( szerdán   ) 17.30  –órakor     tartott    üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak:  Fischer József  polgármester 
                         Fischerné  Koncz Katalin  
                         Hangyál Csaba     

  Suhaj Józsefné 
  Zab Zsuzsanna          

                         települési képviselő 
                      
                                                       
Továbbá:            
                        Koncz Tímea külsős alpolgármester 
                       Gálné Papp Erika jegyző  
                        Horváth Jánosné igazgatási főelőadó, jegyzőkönyvvezető 
 
 

                        
                         

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

1./  Hantos  Községi Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadása 
Előadó:  Fischer József polgármester 

 
2.) Az Önkormányzat vagyonáról szóló  Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete 
módosításáról 
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Előadó: Fischer  József polgármester 
 
 
3.) Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Óvoda épület belső 
átalakítási, felújítási  munkálatainak elvégzéséről  
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
 4.) Bejelentések 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 
           

1. napirend  
 

Hantos  Községi Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadása 
 

 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó határozati javaslat  
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester  
 
Az Önkormányzat Helyi  Esélyegyenlőségi Programját Koncz Tímea külsős 
alpolgármester készítette. Kéri, hogy mondja el az előterjesztését. 
 
Hozzászólások: 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Először is szeretném elmondani, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal ( HEP-
pel) július 1-jétől minden önkormányzatnak rendelkeznie kell és engem ért az a 
megtisztelő feladat,hogy ezt elkészítsem. Először is mielőtt részletesen ismertetném a 
tervet, szeretném megköszönni Gálné Papp Erikának és a Horváth Jánosné, Tercsi 
néninek azt a nagyon-nagyon sok munkát és időt,  amit a programra és rám áldoztak 
,amivel segítették a munkámat és engem.  A családom segítsége nélkül szintén nem 
tudtam volna elkészíteni a HEP-et. 
 
A Képviselő-testület feladata a HEP elfogadása. 
A program része az adatokat tartalmazó excel táblák , amit a Képző Központon 
keresztül fel kell töltenünk egy országos adatbázisba, így a mi HEP-ünk egy országos 
HEP része lesz. A táblákat folyamatosan töltik fel, amihez az adatokat a TEIR-ből 
illetve Tercsi néni és az intézményvezetők adatszolgáltatási  segítségével nyertem. 
Nyilván a 2012. évi adatok még nincsenek feldolgozva és ahol nem találtam adatot, 
ott a „nincs adat”  megnevezést szerepeltetem.  
 
A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV (HEP)  három nagyobb részből áll: 
célcsoportonként adatok- excel táblák- , rájuk vonatkozó program és intézkedési terv  
Az összeállított HEP-pel kapcsolatban egy fórumot tartottunk, melynek a 
jegyzőkönyvét a Tercsi néni elkészítette. Itt a HEP tervezetét a fórum résztvevőivel 
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átbeszéltük. A fórum jegyzőkönyve szintén a HEP része. 
Az így összeállított HEP tervezetét a Képzőközpontnak is megküldtem.  
A Képviselő-testület dolga tehát a HEP megtárgyalása és egyetértése esetén annak 
jóváhagyása. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Képviselő-testület a teljes Helyi Esélyegyenlőségi Programot kell megtárgyalja, az 
adattáblázatokkal és intézkedési tervvel együtt és egyetértése esetén a teljes HEP-et 
kell jóváhagyja. 
 A Helyi Esélyegyenlőségi Terv  intézkedési terv része  esélyegyenlőséggel érintett 
célcsoportokra – gyermekek, mélyszegénységbe élők, fogyatékkal élők, romák, 
idősek , nők- lebontva tartalmazza a feltárt problémákra teendő intézkedéseket, 
felelősökkel, határidőkkel együtt.  
A Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Tervét bizonyos időszakonként- 2 
évente felülvizsgálja-, ha szükséges korrigálja. 
 
Fischer József polgármester:  
 
2 évente lesz  felülvizsgálva a HEP? 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
2 évente lesz egy felülvizsgálat. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Egyet hadd kérdezzek Erika: tehát itt most nekünk dátumra mi az, amit be kell ezzel 
az elfogadással tartani ? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ahogy ezt Koncz Tímea a HEP készítője is említette a hozzászólása elején, 2013. 
június 30-ig minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell Helyi 
Esélyegyenlőségi Programmal. A Helyi Esélyegyenlőségi Program megléte 2013. 
július 1-től kötelező feltétele a hazai illetve az uniós pályázatok benyújtásának.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
 30-ig kell elfogadni, mert július elsejétől a program már hatályba lép. 
 
Fischer József polgármester: 
 
A dátumra nem emlékeztem 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Június 30 –a az utolsó időpont, amíg el kell fogadni. 
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Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm, akkor visszaadnám a szót Koncz Tímeának. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Akkor célcsoportonként röviden összefoglalnám a feltárt problémákat és az azokhoz 
tartozó intézkedéseket. 
Az egyik célcsoport a  mély szegénységbe élők és a romák. 
Mivel településünkön nincsenek romák, így a mély szegénységbe élők 
esélyegyenlőségi problémáit tartalmazza a HEP.ünk 
A mély szegénységben élők legnagyobb problémája az anyagi háttér  hiánya vagy 
korlátozottsága. 
A HEP fórumon felmerült egy háztartási klub létrehozása, mint intézkedési lehetőség, 
amivel segíthetnénk ezeknek az embereknek. A háztartási klub létrehozásában a 
családgondozó , Anikó segítene . Ő vállalta, hogy a klubban előre megbeszélt 
időpontokban ezeknek a családoknak megtanítaná, hogyan lehet könnyebben kijönni a 
pénzünkből. 
Megemlítettük egy intézkedésként azt is, hogy a konyhakerti műveléshez ingyen 
vetőmagot biztosítunk ezeknek a családoknak. Az intézkedéseket két éven belül kell 
megvalósítanunk. A két éves felülvizsgálatkor kiderül, hogy ezek jók volakt-e, ha 
nem módosítani lehet. Öt év múlva az egész HEP helyett újat kell írni. 
Kérdezi, hogy az eddig elmondottak jók lesznek-e, egyetértenek-e vele? 
 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Tehát ez lenne ennél a célcsoportnál az intézkedés. Azt szeretném mondani, hogy 
minden célcsoportnál próbáltunk olyan dolgokat írni, melyek nem vagy kicsi anyagi 
vonzattal járnak. Természetesen az Anikótól nem várhatjuk el ingyen ennek a 
„Gazdálkodj okosan” tréning tartását. De azt láttuk benne mindannyian, akik ott 
voltunk ezen a fórumon,hogy valamivel mégis csak segítenünk kell ezeken az 
embereken  és  ha  az Anikó –aki tanulta ezt a gazdálkodj okosan tréninget – ezzel   
tud segíteni már mondjuk két családon,  akkor már nyert ügyünk van. Én úgy 
gondolom, azok már  tovább tudják adni az itt tanultakat. Illetve hogyha eljönnek és 
meghallgatják és megcsinálják azokat az ételeket, amiknek a receptjeit az Anikó 
elhozza illetve elmondja hogyan lehetne olcsóbban kijönni egy hónapban a konyhán 
vagy éppen mire kellene költeni vagy mire nem kellene költeni, akkor ezzel 
segítenénk ezeken az embereken.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Bocs csak ahhoz hadd tegyek  hozzá, hogy az  Anikó ezen a héten hétfőn jelentette be, 
hogy ő  Sárbogárdon  kapott munkalehetőséget és helyette egy másik hölgy lesz,aki 
be is mutatkozott,már a nevét nem tudom. Erika te tudod? 
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Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A családsegítés területén  jövő héttől Tóthné Engelhardt Tünde lesz az a családsegítő, 
aki Hantosra ki fog járni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen Tóthné Engehardt Tünde lesz. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Egyébként mindkét családgondozó – ahogy eddig, most is az Egyesített Szociális 
Intézmény munkatársaként dolgozik, a változás csupán annyi, hogy Hantoson 
ügyfélfogadást minden hét hétfőjén  Tóthné Engelhardt Tünde és nem Horvátné 
Nyulász Anikó fogja tartani. 
 Ez egyébként nem kell, hogy  akadályozza a háztartási klub elindítását. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Így van, ha az Anikó vállalja persze. 
 
Fischer József polgármester: 
  
Ez mehet tovább persze.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Anikó vállalta a klub vezetését , ezt vele megbeszéltük. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Csak mint gyermek védelmis nem dolgozik Hantoson, legalábbis nekem azt mondta. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ahogy az előbb is mondta, az Egyesített Szociális Intézményen belül a vezető döntése 
miatt munkamegosztásban történt  változás. Tóthné Engelhardt Tünde 
családgondozóként a családsegítés területén dolgozik éppúgy, mint Horváthné 
Nyulász Anikó. Hétfő délelőttönként  családsegítés feladatot tehát Tóthné Engelhardt 
Tünde fogja végezni Hantoson.  
A gyermekjóléti feladatokat Hantoson Hóringer Margit családgondozó látja és látta el, 
ott nincs változás.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Jó ,tehát Anikóval nem a munkaköre, a státusza miatt egyeztünk meg a klubról és 
ezért Ő vezetheti azt a változás ellenére is. 
 
A másik célcsoport a gyermekek A gyermekek helyzetében problémának tartottuk a 
szabadidő hasznos eltöltését illetve a tanítási szünetek eltöltését. Azt, hogy  mit is 
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tudnának csinálni a gyerekek a szabadidejükben. Megoldásként beírtuk a  programok 
szervezését a Művelődési Házban. Most már van egy műv.házasunk, illetve az előző  
munkatárs, Suhaj Józsefné, Ági is jól összefogta a szünetben a gyerekeket. Ezt kell 
továbbfejleszteni a GYEJÓ  segítségével illetve a Művelődési Ház, mint  színtér  ezt 
kell továbbfejlessze. 
Másik javaslat a jelzőrendszer jobb működése érdekében,a kapcsolat és a 
kommunikáció áramlás jobbá tétele  illetve a konzultációk gyakoribbá tétele az 
érintettekkel, mondjuk  havi gyakoriságúvá tétele. A Tercsi néni a Margitkával, ahogy 
egyeztettem velük, eddig probléma esetén ültek le ,de éppen ezért 
háromhavonta,negyedévente voltak ezek az esetmegbeszélések. Ezen kellene egy picit 
javítani, ami mindenkitől több energiát és időt igényelne, de a cél érdekében megérné. 
Szintén ehhez a célcsoporthoz írtuk be az intézményeken belüli tehetséggondozást. 
Az óvodát vettük itt elsődlegesen célba. Mivel  nemzetiségi óvó nénink van,akkor ő 
általa szervezett német oktatást be lehetne iktatni l a gyerekeknek illetve néptánc 
foglalkozást is be lehet vezetni az oviban. Juhász Gabriella óvó néni  ért mind a 
kettőhöz és azt gondolom,hogy nagyon jól csinálja az óvó néniskedést is. Úgy 
gondolom, hogy ez nem jelentene gondot számára, persze anyagi vonzattal is jár, de 
szerintem ez is megoldható.  
Demográfiai hullám miatt a férőhely hiány az óvodában is egy problémánk ennél a 
célcsoportnál, amit a csoport bontással illetve  az óvoda-bölcsőde létrehozásával 
kívánunk kezelni. 
Ide tartozik még az  óvoda bővítése és nagyon-nagyon figyeljük a pályázatokat, 
amelyekkel ezt meg tudjuk valósítani. 
 
Aztán nők., mint a harmadik célcsoportnál a legnagyobb probléma  a munkavállalás, 
hiszen két nagyváros között élünk. Mivelhogy az óvodánál tervezzük az intézményi 
átalakítást,ezért már egy munkahely teremtést is belevettünk itt a fejlesztési 
lehetőségek közé illetve a közintézmények nyitva tartásának meghosszabbítása 
intézkedés is ezen segíteni fog.  
A másik intézkedés a nők minél nagyobb számban közmunkaprogramba való 
bevonása. A családon belüli erőszak hála isten nem jellemző településünkön , de itt 
fejlesztési lehetőségként felírtuk, hogy az információkat a segítségről  a hirdetőkön 
illetve a honlapon elhelyezzük. 
 Mentális problémák kezelésére női klub vagy mama-baba klub létrehozását írtuk fel, 
itt  tényleg az érintettek tudnak beszélgetni illetve, lehet, hogy olyan partnerre 
találnak, akivel meg is lehet osztani a problémáikat.  
 
Az idősek  az utolsó előtti célcsoportunk. Náluka magányosságot írtuk fel 
problémának és itt lehet, hogy úttörők leszünk  ebben, de én azt gondolom, hogy nem 
lehetetlen ez sem megvalósítani. Egy fejlesztési lehetőségnek az internet használat 
megtanulását, kibővítését gondoltuk, hiszen a műv. házba van már nekünk számítógép 
szobánk , akkor oda például egy internetképző vagy ahogy az intézkedési tippek 
között szerepel  „Kattints rá Nagyi!” képzést szervezhetnénk.  Így mondjuk a távol élő 
rokonokkal vagy éppen unokákkal fölvehetné a nagyi a kapcsolatot, szerintem  sokat 
segítene nekik és akkor nem a telefon számlája lenne magas. Szintén fejlesztési 
lehetőség a nyugdíjas klub létrehozása és helyszín biztosítása a klub délutánokra, 
összejövetelekre . Ez az önkormányzat épületeiben  illetve helyiségeiben én azt 
gondolom nem nagy költséggel megoldható lenne.  Anyagi háttér az időseknél megint 
nagy probléma. Itt  az Élelmiszerbankhoz történő csatlakozás illetve a gyakoriság 
lehetőségeinek felmérését írtuk be valamint  a közmunkával minél szélesebb körben  a 
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segítség adást próbálnánk  számukra elérhetővé tenni,  illetve felmérni ,hogy 
egyáltalán erre van-e igény, rá. 
De én azt gondolom ,hogy minden idős örül annak ,hogyha segítséget kap 
.Feleslegessé válás a következő probléma ennél a csoportnál ezt a falu rendezvényein 
az önkéntes munkába való bevonással próbálnánk egy kicsit fejleszteni vagy 
megoldani. Biztonságérzet, mint probléma esetén  fejlesztési lehetőségnek a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítését írtuk be. ár ez nem igazán csak az idősek problémája 
,hanem azért ez az egész falunak elég nagy problémája. Elég, ha visszacsatolunk 
azokra az ominózus hosszantartó betörésekre  és nagyon-nagyon fontosnak tartottuk 
azt, hogy a pályázatokat figyeljük és a megfelelő időben tudjunk pályázni  azért, hogy  
megvásároljuk és felszereltessük ezeket  a rendszereket.  
 
Az utolsó célcsoportunk a fogyatékkal élők,  itt megint csak azt kell mondjam ,úgy 
mint a romáknál , vagy  a nők helyzeténél , hogy hála istennek viszonylag jó 
helyzetben vagyunk. A legtöbb intézménynél a részleges akadálymentesítés megvan: 
óvodánál, iskolánál, művelődési háznál,az önkormányzatnál pedig a teljes 
akadálymentesítés van. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Részleges az akadálymentesítés a legtöbbnél. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Igen, de a Hivatalnál teljes. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Az önkormányzat hivatalánál teljes akadálymentesítés van, a többi intézménynél csak 
részleges, tehát itt a teljes akadálymentesítés a cél. Ezért figyelni kell a pályázatokat., 
hogy minél gyorsabban észrevegyük a lehetőségeket. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
 Igen,úgy legyen 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
És meg fogjuk íratni  
 
Fischer József polgármester: 
 
Vagy írni 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
A fogyatékkal élők esetén problémaként az alacsony iskolai végzettséget írtuk, 
megoldásként a továbbtanuláshoz szükséges segítségadást írtuk be, a Kultúrház 
segítségével igényfelmérés után. 
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 Ennyit szeretem volna mondani. 
 
Fischer József polgármester: 
 
 Én köszönöm szépen ezt a munkát. Azt hiszem ,hogy tényleg megköszönhetjük itt 
elsősorban neked Koncz Tímeának és mindenkinek aki ebbe dolgozott ,mert tényleg 
kellett a külső segítség ,nem egy egyszerű mutatvány volt ennek az elkészítése.  Való 
igaz .hogyha ezt így előírták, a pályázatokhoz, akkor meg kell csinálni. 
Én ezt a HEP-et  elfogadásra javasoltatom 
 
A  vitát megnyitom. Van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója ?  
Jó vaskos anyagról van szó, valamennyi csoport benne van. vannak dolgok, amiben 
már előre vagyunk., így nem lesz  nehéz úgymond megvalósítani 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
De van azon is mit javítani. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Persze, természetesen mindenen van mit csiszolni. 
Igazából én azt hiszem ez így kompletten, a mi kis településünkre maximálisan 
elfogadható. 
Ezzel kapcsolatban meg szeretném kérdezni van-e valakinek hozzáfűznivalója, 
kérdése? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Hantos Községi Önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt  igen  szavazattal ,  
ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással  
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  107/2013.(  VI.26.) számú 
határozata 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadása 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Hantos Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadása” című előterjesztést és az ügyben az 
alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hantos 
Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját- mely 
a határozat mellékletét képezi- változtatás nélkül elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyben a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Köszönöm. 
 

2. napirend  
 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló  Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 
 

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó rendelet tervezetet 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Most az önkormányzati vagyonról szóló rendeletünk módosítását tárgyaljuk. Az erről 
szóló rendelet tervezetet a képviselők megkapták.  
 
Ehhez egy kiegészítést mindenféleképpen szeretnék hozzáfűzni. Az anyag végén 
szerepel két helyrajzi számú ingatlan, amiről a végén szeretnék még beszélni. Az 
anyagnak abban a részében van, ahol minden le van bontva helyrajzi számra, területre 
ez a két ingatlan. Az egyik egy kivett udvar, de most nem találom. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Nézd meg a  másik papíron. 
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Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Ha megmondja, mit keres tud segíteni. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Azokat a területeket, amit a Lepsényi Tamás ügyéhez akartam elmondani. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítás nem csak erről a két 
ingatlanról szól. 
 
Fischer József polgármester: 
 
De ez már benne van, és úgy  is szerepel benne négyzetméteri terület, ezért akartam itt 
elmondani. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Igen a polgármester úr által említett ingatlanokkal kapcsolatos változásokat is 
tartalmazza az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet 
tervezet, de nem kizárólag ezeket tartalmazza. 
Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítására az év közben, képviselő-
testületi döntések alapján lezajlott, az önkormányzat vagyonát érintő módosulások 
miatt teszünk javaslatot. A Képviselő-testület döntött ingatlan megosztásról- erre utalt 
a polgármester- de döntött telek eladásról, telek visszavételről, a vízmű törvény 
értelmében megkapott tételes vagyonleltár következtében illetve a Közép- Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részvényeiben bekövetkezett 
változások mind-mind indokolják az önkormányzati vagyonrendelet módosítását.  
Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet mellékletei tartalmazzák tételesen az 
önkormányzat vagyonának felsorolását, így az általa említett módosítások az 
önkormányzati rendelet mellékleteit érintik. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen Erika maximálisan. Itt igazából tehát én csak azért akartam ezt 
érinteni, mert valóban  ez a kettő terület - majd mondom,  itt majd kicsit 
számolgatásokra ad majd okot a következőkben ez az ügy- , hogy is legyen, mint 
legyen, tehát már benne van, beszélhetnénk erről is.  
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Úgy gondolom, hogy a napirendi ponthoz tartozó rendelet módosítást tárgyalja meg 
most a Képviselő-testület és majd a bejelentéseknél tárgyalják meg a polgármester 
által említett két ingatlannal kapcsolatos javaslatát.  
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Fischer József polgármester: 
 
Persze. 
 
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet 
módosításáról  szóló rendelet tervezetet a Képviselő-testület fogadja el. 
 
 

Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet  elfogadja, az  kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Szavazás a rendeletről:  
Minősített többséggel:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta.  
 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2013. ( VI. 27. )  számú 

rendelete  
 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-        
tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.  
      

( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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3. napirendi pont 
 
 

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Óvoda épület belső 
átalakítási, felújítási  munkálatainak elvégzéséről 

 
 

A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó határozati javaslatot  
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Mehetek sorba vagy menjünk először végig a kiküldött javaslatokon? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Most még nem a bejelentések napirendi pont tárgyalása következik. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Még nem a bejelentések jönnek 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Előbb még az óvodai felújítási, átalakítási munkálatok téma következik. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem itt még jönnek tehát ezek amelyeket kiküldtünk. Azért mondtam, mert akkor 
Lepcsény Tamást akkor később hozom, mert ezekkel menjünk először tovább. Itt van 
tehát egy  megállapodás módosítás, amit meg kell tárgyalni. 
 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
De még az óvodával kapcsolatos napirend hátra van 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Igen, előbb az óvodát kell tárgyalni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elnézést, én azt hittem, már a bejelentéseknél járunk. Köszönöm. Elnézést. Igen, nem 
figyeltem. Való igaz jövő héten neki indulunk az óvoda átalakításának. 
Az óvodánál, ahogy  ugyebár már beszéltünk róla,  kettő darab bontással, egy kis 
építkezéssel oldjuk meg a bővítést. Most részletesen  végig megyek a munkálatokon.. 
A mostani fektetős helyiségnél egy olyan bontás lesz, hogy azt a mellette levő 
helyiséget, ami egy ilyen 12 négyzetméteres raktárhelyiség, azt össze fogjuk nyitni 
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vele. Ott ezt egy ilyen hátfal kibontásával, hat darab beton gerenda beépítésével fog ez 
megvalósulni. Kap egy pillért középen, az be lesz betonozva tehát  a légtér az egy 
légtér lesz, így  tehát egy helyiséggé fog válni és lesz egy átadó ablak nyitva a napközi 
oldala felé. Ezzel akkor itt egy elég jó kis helyiséget fogunk kapni. Ezt laminált 
lapokkal rakjuk le a régi linóleum helyett, tehát ezt meg fogjuk tudni oldani, hogy egy 
esztétikus is legyen, meg takarítható, meg minden célnak megfelelő. A másik oldali, 
ami az étkezőt a mostani játszós és társalkodó helyiséggel összenyitása lesz. Itt  a falat 
teljes egészében ki tudjuk venni, mert annak igazából olyan funkciója akkor már nem 
lesz s az által szintén kapunk egy olyan nagy négyzetméteres helyiséget, ami a 
mostani csoportbontáshoz kell. Ezeknek a költsége előre láthatólag - a beton 
gerendától kezdve a cement, a mész, a sóder, a mészpótló, plusz a laminált padló – 
200.000 Ft. Ez kimondottan csak ezeknek az építkezési anyagoknak  a költségei, mert 
itt nekünk szerencsénk van egyrészt a közmunka programba van nekünk kiváló 
kőművesünk tehát a munka díjakra egy fillért nem kell költeni, másrészt a lakosság 
részéről is jött felajánlás, segítség. Hogyha kell,  akkor kőműves Gergely Pali bácsi és 
más is jelezte, hogy ebbe be tud segíteni. A meszeléstől kezdve tehát még a laminált 
padlózást is meg tudjuk oldani tehát olyan szinten, hogy  meg kell venni nekünk csak 
anyagot és  a munkára egy fillért nem kell, hogy kiadjunk. 
 Azt is el kell mondanom, hogy én ezeknek a munkálatoknak elvégzéséről  statikussal 
beszéltem és a Szabó László tervező úrral. Kint volt egy tervezőmérnök, kint volt egy 
statikus aki megnézte, fölmentek a padlásra, végig járták az épületet és ők mondták, 
hogy ezt így meg lehet csinálni. Igaz ez idáig, a héten-  még nem jött meg a papír , de 
nem magunktól állunk neki a munkálatoknak.  
A jegyzőasszony által javasolt terv, papír- statikus- még nincs a kezünkbe, de fognak 
adni egy olyan papírt, hogy ennek az elvégzése , statikusként, tervezőként végezhető, 
adja tehát az aláírását, pecsétjét. Ez még perpillanat nincs itt a kezembe, de azt 
mondta a héten meglesz.  
Ezekre a munkákra első körben ezt a kettőszázezer forintot szeretnék kérni a 
képviselő testülettől. Én azt hiszem ezekre a munkálatokra elég lesz. 
A továbbiakban még  az óvodánál majd fogunk találkozni további költségekkel,  amik 
most persze  nem tartoznak  a mostani témához,  de eszköz és anyagbeszerzés is lesz, 
mivel több gyerek lesz. Ezekkel a  más költségekkel majd nekünk itt július végén 
vagy esetleg augusztusban a következő testületi ülésen kell foglalkoznunk. Itt 
beszélünk majd arról, hogy  mi az, amit majd itt az óvónők is kértek. 
Itt most erről a bontásról, építkezésről van szó,  én azt hiszen, hogyha ezt el tudjuk 
kezdeni jövő héten itt egy nagyon jó kis összehangolt csapatmunkával  július vége, 
augusztus elejére ez megvalósítható. 
 Én azt hiszem, ezt tényleg meg fogjuk tudni csinálni. Az ember meg van rá, már csak 
az eszközöket, anyagokat kell megvásárolni. Holnap itt lesznek már a beton gerendák. 
A pakolás után, ami hétfőn, kedden megtörténik, kezdődhet a munka. Azt mondták ott 
dolgozó lányok, asszonyok, hogy oda is kapnak  segítséget. Lehet, hogy már a 
diákmunkások közül is mennek oda. Úgyhogy tehát egy ilyen team munkával ezt is  
gyorsan, egyikből a másikba pakolva meg tudják majd  oldani.  
 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Óvoda épület belső átalakítási, felújítási  munkálatainak elvégzéséről” szóló 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt  igen  szavazattal ,  
ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással  
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  108/2013.(  VI.26.) számú 

határozata 
 

Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő Óvoda épület 
belső átalakítási, felújítási  munkálatainak elvégzéséről  

 
   Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

megtárgyalta polgármester előterjesztésében  a „Döntés 
az Önkormányzat tulajdonában lévő Óvoda épület belső 
átalakítási, felújítási  munkálatainak elvégzéséről” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

 
A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde tárgyi feltételeinek biztosítása, 
zavartalan működtetése érdekében az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  Óvoda épület belső átalakítási, 
felújítási  munkálatainak elvégzését határozza el.  

 
A Képviselő-testület Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és 

Egységes Óvoda- Bölcsőde tárgyi feltételeinek biztosítása, 

zavartalan működtetése érdekében az Önkormányzat 

tulajdonában lévő  Óvoda épület belső átalakítási, 

felújítási  munkálatainak elvégzésére  200.000 Ft azaz 

kettőszázezer forintot az Önkormányzat  2013. évi 

költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását készítse elő, a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
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Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Fischer József polgármester. 

 
 
 

4. napirend 
 

Bejelentések 
 

1.) Központi orvosi ügyelet működtetésére kötött megállapodás módosítása 
 
A Képviselő-testület tagjai a napirendhez tartozó határozati javaslatot és 
megállapodás módosításáról szóló tervezetet áttanulmányozás céljából írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  

 
 Akkor most rátérhetünk a megállapodás tárgyalására. 
Ami az ügyeleti  megállapodás módosítása.  Igazából, az  már köztudott, hogy mi ezt 
az ügyeleti kört hárman Sárbogárd, Nagylók és Hantos  fogjuk  továbbvinni. 
Akkor itt most az ügyeleti feladatok ellátásáról van szó.  Ha jól tudom igazából csak 
arra kérnek minket, hogy Sárbogárd város  ezt  az összeget erre a bankszámla számra 
kapja hagyjuk jóvá,  tehát azt kérik, hogy  ők legyenek a gesztor. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A központi ügyeletre vonatkozó megállapodást kettő ponton szükséges módosítani.  
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően a központi orvosi 
ügyelet működtetése a sárbogárdi telephely vonatkozásában, mint jogutód Sárbogárd 
Város Önkormányzat feladatát képezi. 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án tartott 
ülésén  döntött a központi ügyeletre vonatkozó megállapodásról. Ekkor elfogadta a  
Sárbogárd Város Önkormányzata, Nagylók és Hantos Község Önkormányzata között 
létrejött megállapodást a központi ügyelet 2013. július 1. napjától történő közös 
működtetésére vonatkozóan. 
Az ekkor jóváhagyott megállapodás nem tartalmazta, hogy Sárbogárd Város 
Önkormányzata közvetlenül köthet OEP Közép-dunántúli Területi Hivatalával 
szerződést az ügyeleti feladatok ellátására, valamint, hogy a finanszírozási összeg 
utalása közvetlenül történhet Sárbogárd Város Önkormányzatának 11500092-
11100001 számú számlájára. Emiatt a kettő hiányosság miatt szükséges tehát  a 
központi orvosi ügyelet működtetésére kötött megállapodás módosítása. 
 
Azért van szükség a megállapodás módosítás sürgősségi tárgyalásra, mert Sárbogárd 
város Önkormányzata megkapta ugyan a működési engedélyt a központi orvosi 
ügyelet működtetésére, de  az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Fejér Megyei 
Igazgatósága a finanszírozási szerződés megkötéséhez  hiánypótlási felhívásban – 
2013. június 28-i határidővel- kötelezte Sárbogárd Város Önkormányzatát a 
megállapodás előbb ismertetett kiegészítésére. 
. 
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Fischer József polgármester: 
 
Oké. Köszönöm szépen, akkor a kiegészítést.  
 
Kérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz? 
 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Fischer József polgármester: 
 

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy „a Központi orvosi ügyelet működtetésére 
kötött megállapodás módosításáról” szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt  igen  szavazattal ,  
ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással  
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  109/2013.(  VI.26.) számú 

határozata 
 

a Központi orvosi ügyelet működtetésére kötött megállapodás módosításáról 
 

Hantos Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Központi orvosi ügyelet működtetésére kötött megállapodás módosítása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Hantos Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező, a Központi orvosi ügyelet működtetésére kötött megállapodás 
módosítását.  
 
Hantos Községi Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
 
Határidő: 2013. június 28. 
Felelős: Fischer József polgármester  
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2.) Döntés  2013. évi Jurta Napok keretében „streetfighter” bemutatóra 
vonatkozó    megbízási szerződés kötésről 

 
A napirendi ponthoz kapcsolódó szerződés tervezetet és határozati javaslatot a 
képviselő-testület tagjai írásban az ülés kezdetekor áttanulmányozás céljából 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
A Jurta Naphoz kapcsolódik ez a  megbízási szerződés. Ez a szerződés egy vasárnapi 
programhoz kapcsolódik. 
A képviselő-testületnek – az elmúlt ülésen, ahol Zab Zsuzsanna nem volt jelen- 
elmondtam, hogy  nagyjából  kilencven százalékban összeállt a program.  
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Hányadikán lesz? 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Augusztus 9.10. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Augusztus 9.-10.-11.-én lesz a Jurta Nap és igazából ez a megbízási szerződés a  11-i 
vasárnap délelőtti programhoz tartozik. A  pénteki napon lesz két együttes: egy 
ingyenes fellépő lesz a sárosdi Mefisztó, és lesz egy kápolnásnyéki együttes,  akik 
pénzért jönnek. Ők is ilyen régi Edda és egyéb slágereket játszanak, de nagyon jók 
egyébként, lefigyeltem, megnéztem őket. 
 
Pénteken kezdünk. Szombati napon a Sztár fellépő este a Unique együttes lesz tíz 
órától, egy háromnegyed órás koncerttel. Ismered őket Zsuzsi? 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Nem. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Na biztos, hogy ismered őket. Na ha meghallod őket biztos megismered, Völgyi Gabi 
az énekesük. Ők lesznek és vasárnap délelőtt lesz a motoros bemutató. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Ha hallod, megismered. Én sem tudtam, hogy kik ők, de amikor hallottam a dalokat 
akkor rájöttem, hogy  tényleg szoktam a dalaikat hallgatni. 
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Fischer József polgármester: 
 
A Unique fellépése háromszázhúszezer forintba kerül, ez kilencven perc műsor. 
Ennyibe kerül,  Zsuzsa. Ez még az olcsóbb kategória,  még alkudtunk is belőle 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Ennél nem lett volna népszerűbb? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez egy menő csapat Zsuzsa. Ennél népszerűbbre, kire gondolsz? Itt egymillió 
forintból kell kijönni 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Egymillió forint alatt a most menő csapatok nem jönnek. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Én szerettem volna az Alma Együttest meghívni. Mindig megkérem az árajánlatokat, 
de nekünk túl drágák. A legolcsóbb ajánlat  nyolcvanezer forint. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Hát persze 
 
Fischer József polgármester: 
 
Én megtudtam például, hogy  Mezőfalvára például Lord Együttes -ami egy öreg 
rocker zenekar- 540ezer forintért jön.  Tehát ilyen összegek vannak, azért adnak egy 
másfél órás  műsort.  Nagyon brutális összegek vannak. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Azért kérdezte, mert a Lóki Napokból indul ki,  Nagylókon mindig óriási tömeg van. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Lesz itt is Zsuzsa, de én azt mondom nem biztos, hogy nekünk kell egy nagy tömeg. 
Én azt hiszem, hogy érezzük jól magunkat, kihozzuk,  amit ki tudunk belőle hozni. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Ezer fölött különben is bajos nem? 
 
 
 
 
 



19 
 

Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Szabadtéri rendezvényt be kell jelenteni, a dokumentumokat el kell küldeni  a 
Katasztrófavédelem felé 30 nappal korábban. Ezer fő feletti rendezvény esetén pedig 
rendezvénytartási engedélyt is kérni kell. 
 
A most tárgyalt motoros bemutatóhoz rendőrségi engedély is kell, ha a bemutatóhoz 
le kell zárni utcákat. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Lehet, hogy mentő is kell. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Igen. Egy ilyen bemutatóhoz az egészségügyi mentőszemélyzet is szükséges. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem kötelező. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Nem biztos, hogy kell, én nem tudom. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Én úgy gondolom, hogy a motoros bemutató elég veszélyes program, történhet 
baleset, ezért a mentőre illetve az egészségügyi személyzetre szükség van. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Erika egy a lényeg biztosítani kell a feltételeket. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Be lesz jelentve és akkor megmondják, hogy mi kell hozzá. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Rendőrségnek én már szóltam erről. Tehát, amiről most szó van egy  motoros 
bemutató, ami fönn van a Youtube-on, meglehet nézni. Motoros kaszkadőr, aki igen 
látványos motoros bemutatót tart  betonos pályán. Ami feltétele: van nekünk a 
betonos pályának, mivel ő így hosszába fog rajta produkciót csinálni, azt kell lezárni, 
biztosítani, hogy oda senki ne álljon, ahol a labdafogó hálók vannak. A lényeg, hogy 
oda ember ne kerüljön. Itt annyit mondott, hogyha van egy orvos a közelben,  az nem 
rossz. 
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Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Továbbra is azt gondolja, hogy  ilyen bemutatóhoz, azért nem árt egy egészségügyi 
személyzetet biztosítani. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Lesz is egészségügyi személyzet, mégpedig a Szent György Kórház intenzív 
osztályáról lesznek nővérek, akik vérnyomást  és vércukrot mérnek majd. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A szerződésben van egy dolog, amit nem ért. A megbízási szerződésben az szerepel, 
hogy a nem kis összegű megbízási díjat. készpénzbe kéri. Miért? 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Készpénzben kéri? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Igen. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen, a lebonyolítása után. Erika ezek általában előre kérik és nem utána a díjat, 
egyfajta bizalmatlanság miatt. Ő legalább utána  kéri.  
 
Egyébként egy nagyon felkapott fellépő, olyan sok helyre hívják, Fehérvártól kezdve. 
Én azt hiszem egy ilyen produkciót itt a közönség nem látott. Szépen megoldunk 
mindent,  már vannak rá tervek. Ki lesz plakátolva, lesz itt is közönség. Végül is  én 
egy ilyen Jollyékat meg ilyeneket nem is mertem hívni,  mert amit Lókon is leművelt 
akkor tudod a közönség, én attól félnék. Tehát félnék, hogy mi lenne itt, ha  olyan 
úgymond nagy sztárokat hívnánk le. Mert az igen komoly biztonság technikát igényel,  
tudjuk milyen iszonyatos mennyiségű biztonságtechnikát igényelt Nagylókon, amikor 
ott  voltak ezek a Jolly és  a Románcok. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Nem volt ott  semmi balhé. 
 
Fischer József polgármester: 
 
De volt. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Mi volt? Én ott voltam és nem volt semmi 
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Fischer József polgármester: 
 
De volt a vége felé. Volt egy ilyen összeverekedés a pályán. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Miért nálunk mi volt a pénteki napon? Milyen bulit csináltak itt a fiatalok nálunk a 
Jurta Napon? A kukát  nem a Jolly és a Románcokon dobálták volt 
Mert én nem tudok balhéról, náluk előtte Dupla Kávé volt a fellépő és ezek nagy 
közönséget vonzanak. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Zsuzsa,  ez tény és való. De  az nem titok, ők erre nyertek azt hiszem 4 és fél milliót. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Tehát, akkor nyertek  rá pályázatot ? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Négy és fél millió forintot nyertek egy Európai Uniós pályázaton, ami  ráadásul egy 
angol nyelvű beadású volt. Nem semmi volt azt megcsinálni a Józsinak, meg volt  
fordító segítsége is. Ez egy  komoly nagy pályázat volt és a testvértelepüléstől kezdve 
egy egész komoly rendezvény sorozatot kellett lebonyolítani,  vendégeket kellett 
ellátni, tehát egy komoly feladat volt 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Amiről a polgármester beszél az ezt megelőző Nagylóki Napok rendezvény volt, 
amelyhez a testvér települési kapcsolatok erősítése érdekében kiírt Európai Uniós 
pályázatot nyert az Önkormányzat. Ez az a rendezvénysorozat volt, ahol az R-Go 
együttes is fellépett. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Meg ami nem titok, tényleg nekem a Józsi elmondta, hogy a fellépőket  az általa 
létrehozott egyesület fizette. Nem egyesület, hanem az a vállalkozás, ahol Zsuzsa  te 
is benne dolgoztál ,  ami ott árusított és nagyon komoly összegeket bevételezett saját  
berkeken belül. 
 Tehát nem, mint mi vállalkozóknak adták ki az árusítást, hanem megoldották 
berkeken belül. Mi is  ez az egyesület? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Amiről a polgármester beszél, nem egyesület, hanem A Nagylóki Településfejlesztési 
KFT. A Nagylóki Településfejlesztési KFT ,  mint a büfét üzemeltető gazdasági 
társaság az, aki Nagylóki Napokon is üzemelteti a büfét. Tavaly először valóban Ő 
fizette az egyik fellépő megbízási díját, előtte azonban nem. Egyébként ehhez nekünk 
nincs közünk, ez Nagylók Községi Önkormányzatának ügye.    
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Fischer József polgármester: 
 
Nincs közünk hozzá,  világos. nem is akarom ezt tárgyalni . De a lényeg ebből nagyon 
komoly összeget profitálnak 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ezek  nem tartoznak Hantos Községi Önkormányzatára és nem is tartozik a tárgyalt 
témához.  
A Zab Zsuzsanna által felhozott példa szerintem arra vonatkozott, hogy a fellépők  
meghatározzák a közönség létszámát, amitől függ a fogyasztás, az étel- illetve ital 
eladásból származó jövedelem.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Mi is gondolkozhatunk egy ilyenben. 
Nem titok, hogy a  Sárdy Gyula például – akinek én nem is akarok  konkurenciát 
csinálni, mert akkor a bevétel elaprózódik-  a tavalyi évben a forgalma után 
hetvenezer forinttal támogatott bennünket. Mi nem az ötezer, háromezer vagy kétezer 
forintos helypénzekből akarunk bevételt. Ezért, ha  egy olyan kaliberű rendezvényt-és 
szerintem egy olyat tudunk produkálni- mint tavaly volt, akkor  ő egy ugyanilyen 
hozzájárulást le fog tenni. 
Te is láttad Zsuzsa, mi őrület volt Nagylókon. Ott dolgoztál,  láttad mennyi volt a 
bevétel , hogy milyen haszonkulccsal dolgozik mondjuk az ember. Ki lehet számolni, 
hogy akkor itt most lehet, hogy ennek a hetvenezer forintnak amit mondtam a 
négyszeresét vagy ötszörösét is lehetett volna kasszírozni, hogyha saját berken belül 
csinálja meg az ember és mellette még a kaja bevétele, egy plussz összeg. 
 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Mindenesetre nem volt Nagylóknak ez a döntése, rossz döntés 
. 
Fischer József polgármester: 
 
Igen ez egy úttörő vállalkozás volt. A jövő évre nézve lehet, hogy nekünk is, le kell 
másolni egy ilyet. De  tényleg elmentünk a tárgytól.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Már  Nagylókig elmentünk 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elmentünk  Nagylókig most jöjjünk vissza.  
 
Így van, tehát  a Jurta Napokra a költségvetésben van egy összeg, ami rendelkezésre 
áll illetve vannak felajánlások is. Nekem már most van egy körülbelül kétszázezer 
forintos felajánlás , akik nem adták a pénzt még oda, de fölajánlották, támogatni 
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fognak bennünket.  
Legalább három olyan produkciót ki tudunk fizetni,  ami péntekre, szombatra, 
vasárnapra biztosítja a műsort. Első körben a mi lakosságunk kiszolgálását, 
szórakoztatását kell biztosítsa a falunap. Természetesen azokat is, akik  idelátogatnak. 
Természetesen mi is kiplakátoljuk a környező településeken a programot, ugyanúgy 
Sárosdra, Nagylókra, Mezőfalvára Sárbogárdra elviszünk egy- egy plakátot vagy 
kettőt is és mindenkit várunk szeretettel. 
Én nem akarom túllőni a mi kis keretünket.  
Az sem titok – igaz  nem ide tartozik, hogy a búcsúsok már itt lesznek kinn. Ma 
voltak itt megnézni a területet, ugyanaz a csapat jón,  akik Nagylókon voltak. Itt 
lesznek a kis füves focipályán, tehát nem lesznek benn a parkba. Az is egy tapasztalat 
volt, és  hát nem volt egy jó ötlet. Ezt én meg is mondom.  Akikkel itt megegyeztünk 
az a csapat, aki Nagylókon volt,  korrektnek mutatkoznak. Innentől fogva, amikor ide 
fognak jönni, akkor azt mondták kifizetik azt a harmincezer forintot, amibe meg- 
egyeztünk. Ebből nem is akarok engedni és a villanyt, és a villany lekötést  is ők 
fizetik. Ők azt mondták, hogy az E-ON-nál  van erre  kapcsolatuk, tehát ezt intézik. A 
legutolsó Dózsa utcai transzformátortól hozzák az áramot és akkor ott a vezetéket 
lekötik.  
 
Eltértünk a tárgytól. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Igen, azért jeleztem, mert nem értem, hogy a motorbemutatóra vonatkozó megbízási 
szerződés  és a búcsúra érkezők hogyan függnek egymással össze. Most a Képviselő-
testület a Jurta Napok programhoz kötődő motorbemutató megbízási szerződését 
tárgyalja. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Mindegy. Szórakoztatás mindkettő.  
Térjünk vissza a szerződéshez én azt mondom, tudjuk vállalni ennek a díját, a 
biztosítást is meg tudjuk oldani. Egy ami közbe jöhet, ami  benne van a pakliba, az az 
időjárás. Én bízom benne, hogy jó idő lesz, mert ezt a Kultúrházba nem lehet 
megtartani, ez tipikus kinti produkció. Hát reméljük a legjobbakat 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A megbízási szerződés tervezetben ugyanis benne szerepel az a kikötés, hogyha nem 
tudja a bemutatót megtartani a megbízott, a megbízási díj  ötven százalékát akkor is ki 
kell fizetnünk számára. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Sajnos. Itt most a fellépővel személyesen én beszéltem. Azt mondta, hogy olyan még 
nem volt, hogy nem tartotta volna meg a programot, mert akkor legfeljebb csúszik a 
program fél órát vagy óra hosszát. Sajnos az ilyen szabadtéri rendezvényeknél ez is 
benne van.  
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Megkérdezi, az elhangzottakhoz  van-e valakinek még kérdése, hozzászólása: 
 

Az elhangzottakhoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
Fischer József polgármester: 

 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy „Döntés  2013. évi Jurta Napok keretében 
„streetfighter” bemutatóra 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 : 
öt  igen  szavazattal ,  
ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással  
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  110/2013.(  VI.26.) számú 

határozata 
 
 
Döntés  2013. évi Jurta Napok keretében „streetfighter” bemutatóra vonatkozó    

megbízási szerződés kötésről 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében  Döntés  2013. évi Jurta Napok keretében  streetfighter” bemutatóra 
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  streetfighter” bemutató érdekében  
 
a  VTMOTORSPORT KFT-vel ( Székhelye: 8073 Csákberény, Vértes u.22.  Képviselője:  Végh 
Tamás Varga Péter ügyvezető, adószáma: 222617099-2-07, , Bankszámlaszáma: 10401017-
5026566-56531018) 120.000 Ft+ÁFA  összesen: bruttó 152.400 Ft azaz 
egyszázötvenkettőezernégyszáz forint megbízási díj ellenében  
 
megbízási szerződés kötését határozza el. 
 
A Képviselő-testület  testülete    a   2013. évi Jurta Napok sikeres megvalósítása érdekében  
streetfighter” bemutató érdekében  
 
a  VTMOTORSPORT KFT-vel ( Székhelye: 8073 Csákberény, Vértes u.22.  Képviselője:  Végh 
Tamás Varga Péter ügyvezető, adószáma: 222617099-2-07, , Bankszámlaszáma: 10401017-
5026566-56531018) 
 
kötendő  megbízási szerződés   tervezetét ( mely jelen határozat mellékletét képezi ) változtatás 
nélkül jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy  testülete  a   2013. évi Jurta Napok 
sikeres megvalósítása érdekében testülete  a   2013. évi Jurta Napok sikeres megvalósítása 
érdekében  streetfighter” bemutató érdekében  
 
a  VTMOTORSPORT KFT-vel ( Székhelye: 8073 Csákberény, Vértes u.22.  Képviselője:  Végh 
Tamás Varga Péter ügyvezető, adószáma: 222617099-2-07, , Bankszámlaszáma: 10401017-
5026566-56531018) 
 
a megbízási szerződést írja alá , a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:  2013. június 30. 
 
 

3.)  Hantosért  Egyesület részére az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Művelődési  Ház  (2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) székhelyként történő 
bejegyzéséhez valamint működési célú használatának engedélyezéséhez 
való hozzájárulásról.  

 
A napirendi ponthoz kapcsolódó megállapodás tervezetet és határozati javaslatot a 
képviselő-testület tagjai írásban az ülés kezdetekor áttanulmányozás céljából 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Amiről, most tárgyalni kell az a kérelem most jött, való igaz, az ülést megelőzően. 
Egy új egyesület jött létre,  itt a vasárnapi napon. Én is ott voltam, mint tag. Az a 
helyzet, hogy fölmerült itt már a falu részéről egy olyan egyesület létrehozására, ami 
tényleg a mostani kor úgymond követelménye. Mindenkit, aki akar ebbe mozogni, 
jöhet, azt mondták, hogy mindenki előtt nyitva áll a lehetőség. 
Minél több egyesület van egy faluban az tény és való, annál több, jobb lehetőség 
nyílik mondjuk pályázatokra. Most tényleg látva ez a leaderes történetet is fontos, 
hogy gyorsan  reagáljunk. Nem mindegy, hogyan reagál a szervezet és a civil 
szervezeteket jobban támogatják mint adott esetben az önkormányzatokat. 
Ez az egyesület, ha jól tudom 20 vagy 22 taggal megalakult, majd fognak tartani egy 
toborzót. Ők ugyanazt szeretnék kérni, mint a Hantosi Faluvédő Kulturális Egyesület, 
hogy a majdan bejegyzett és rendesen hivatalossá tett egyesület a Kultúrház égisze 
alatt működjön  vagy a Kultúrházban legyen a székhelye. Ehhez kérik a hozzájárulást 
és ezt a  támogatói szerződést, amit én is most látok először. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Bocsánat, de helyiséghasználati szerződésről van szó. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen, helyiséghasználati szerződést kérnek. 
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Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A mai napon érkezett kérelmet és helyiséghasználati szerződés tervezetét- amit a 
Hantosért Egyesület küldött át- az ülés előtt kiosztottuk. A helyiséghasználati 
szerződéssel kapcsolatban el szeretné mondani, hogy ilyet  a Hantosi Faluvédő – és 
Kulturális Egyesülettel ilyen szerződést nem kötött az Önkormányzat.  
 
Fischer József polgármester: 
 
De nem kellett ilyet? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület székhely bejegyzéséhez a képviselő-
testület határozata kellett, melyben hozzájárult ahhoz a képviselő-testület, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrház legyen a Hantosi Faluvédő- és Kulturális 
Egyesület székhelye, illetve ingyenesen engedélyezi az Egyesületnek a Kultúrház, 
mint székhely használatát. 
Ezt a határozatot 2010-ben hozta a képviselő-testület 
Nem volt tehát velük külön helyiséghasználati megállapodás és úgy tudom, hogy 
ennek hiánya nem volt akadálya a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület 
székhelyeként történő bejegyzésnek. 
 
A helyiséghasználati  megállapodással kapcsolatban egy pontot szeretne kiemelni.  A 
helyiséghasználati megállapodás 4. pontja úgy szól: „Használó a használatába adott 
területet csak az Egyesület működésének biztosítására és csak az ahhoz szükséges 
mértékben használhatja, a használatot másnak nem engedheti át.” Ezt egy picit 
pontatlan megfogalmazásnak érzem, nem tudom, hogy arra gondoltak-e, hogy az 
átadott helyiséget a használatba vevő kizárólag működésre használhatja és nem 
adhatja tovább bérbe vagy ezt a helyiséget a tulajdonos, önkormányzat sem 
használhatja semmilyen más célra. Lehet, hogy célszerűbb lenne úgy megfogalmazni- 
a későbbi viták elkerülése érdekében- hogy a tulajdonos kivételével a használó 
másnak nem adhatja át a használt helyiséget. 
 
Egyébként, ahogy említette ilyen megállapodást az Önkormányzat nem kötött a 
Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesülettel , a képviselő-testületi határozat elegendő 
volt az Egyesület székhelyeként történő  bejegyzéshez. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
De mit fognak ott csinálni? Mi a célja az Egyesületnek? 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Az alapító okirat még nincsen kész. Amiről én tudok, az az, hogy  most vasárnap lesz 
a végső elfogadása, amiben szinte majdnem ugyanaz lesz,  mint a Faluvédő Kulturális 
Egyesületébe, csak itt a programok  egy kicsit frissebb mozgatása, pörgetése. lesz. 
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Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Igen elsősorban az a célja,  hogyha a civileknek nyílik valami pályázati lehetőség 
akkor a Hantosért,  rá tudjon mozdulni gyorsan. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Társadalmi munkák szervezése, abban részvétel, tehát ezek amiket így már én tudok, 
hogy megjelöltek célként. Abban biztos vagyok benne ez tény és való, az  a lényege, 
nem konkurencia akar ez lenni a Faluvédő Kulturális Egyesületnek, hanem egy olyan 
lehetőség, akik valamiért azzal az Egyesülettel nem szimpatizáltak is részt vehessenek 
a civil életbe. 
Én benne vagyok abba is, én benne leszek ebbe is, hogyha kell ide is megyek, oda is, 
hogyha elhívnak dolgozni bármit csinálni. 
Hogyha több ilyen egyesület van és mindenki  dolgozik benne és csinál valamit és a 
falu javát szolgálja, onnantól fogva akármennyi is lehet, hogyha megfelelnek 
törvényileg, működjenek. 
Én amikor beszéltem  a Dr. Berzeviczi  Gáborral a Lepcsényi Tamás ügyébe  akkor 
rákérdeztem és Ő mondta egyébként mindenképpen valamilyen olyan papírnak kell 
lenni, ahol az önkormányzat engedélyezi a bejegyzést. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Igen, Én is azt mondtam, hogy a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület 
székhelyeként történő bejegyzéséhez szükség volt képviselő-testületi döntésre, 
határozatra. Csupán jeleztem azt,  hogy helyiséghasználati szerződést nem kötött a 
Képviselő-testület a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesülettel. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Értem, oké. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Akkor lehet, hogy nem is kell feltétlen ez a helyiséghasználati megállapodás a 
bejegyzéshez? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Én nem tudhatom, hogy Dr.  Berzeviczi Gábor ügyvéd úr milyen papírra  gondolt, 
illetve mit mondott ezzel kapcsolatban a polgármester úrnak. 
Én csak jeleztem azt, hogy a székhely bejegyzéshez sem a Hantosi Faluvédő- és 
Kulturális Egyesület, sem a Nagylóki Hagyományőrző és Településfejlesztési 
Egyesület esetén sem volt szükség helyiséghasználati szerződésre, elegendő volt a 
képviselő-testületi határozat. Ez utóbbit egyébként Dr. Hortyi Sándor ügyvéd intézte a 
tavalyi év során. 
 
Nem győzöm hangsúlyozni, ezzel nem azt mondtam, hogy nem köthet a Képviselő-
testület ezzel az új egyesülettel helyiséghasználati megállapodást, csak azt jeleztem 
eddig ilyenre a székhely bejegyzéshez nem volt szükség. 
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Én elkészítettem a határozati javaslatot is, melyet a képviselő-testület tagjai kézhez 
kaptak. 
A döntést természetesen a képviselő-testületnek kell meghozni. 
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igazából ők sem akarnak itt a Kultúrházba mást, én  a Koncz  Ferenccel erről 
beszéltem. Gyűlésre , rendezvényekre akarják használni a használatba kapott termet. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Értem, de én nem azt mondtam, hogy nem köthet a Képviselő-testület 
helyiséghasználati megállapodást az alakuló Hantosért Egyesülettel, csak jeleztem, 
hogy erre nem volt szükség a Hantosi  Faluvédő- és Kulturális Egyesület 
székhelyenkénti bejegyzéshez. De ettől még jóváhagyhatja a Képviselő-testület a 
Hantosért Egyesülettel a helyiséghasználati szerződést. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Jó hát akkor igazából,  ha ezt elfogadjuk így akkor sem csinálunk rosszat. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Akkor én javaslom, hogy a 4. pont pontosításával  hagyjuk jóvá a megállapodást. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Egyetértek a javaslattal. Zsuzsa én csak annyit szeretnék mondani,  hogy  vannak 
például  ezek a leaderes pályázatok, amire  most beadtuk ezt a három pályázatot, 
amikor nagyon gyorsan össze kell kapni magunkat, mint ahogy most mi tényleg hála 
az istennek tudunk így működni és azt köszönöm mindenkinek, amikor voltak a 
rendkívüli gyűlések mindenki eljött és tudtunk dönteni. 
Van amikor tényleg annyira rövid a határidő, hogy muszály gyorsan dönteni. 
Nem akarom bántani a Faluvédő Kulturális Egyesület, van  egymillió gondjuk, bajuk 
most a földektől kezdve , de  nem tudnak olyan hamar mobilizálódni, összejönni, 
hogyha éppen most dönteni kellene valamiről. 
Most amikor beadtuk ezt a három leaderes  pályázatot, amihez jó pár dolgot pótolni 
kell ez igaz, ahhoz is kellett képviselő-testületi ülés , kellett testületi döntés. 
 Ezért jó az,  ha van egy ilyen egyesület, ami most egy frissebb szervezet,  Nagylókon 
is  szinte már kettő van vagy talán három egyesület van, ami hasonló célú. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Nagylókon nem működik kettő azonos feladatú, célú egyesület.  
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Fischer József polgármester: 
 
Akkor egy alapítvány van, egyesület van. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Nagylóki Gyermekekért Alapítványnak is más a célkitűzése és más a 
Sportegyesületté, más a Polgárőr Egyesületté és más célból jött létre a Nagylóki 
Faluvédő- és Hagyományőrző Egyesület is. De ezek célkitűzései megint nem 
tartoznak   Hantos Községi Önkormányzatra. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem is az a lényeg, akkor a nagylóki példa rossz volt.  
Itt ennek az lesz a lényege, hogy ezek az Egyesületek  a faluért akarnak tenni.  
 
Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, 
javaslata, hozzászólása? 
 

Az elhangzottakhoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester: 

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy „Hantosért  Egyesület részére az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési  Ház  (2434 Hantos, Köztársaság 
tér 5.) székhelyként történő bejegyzéséhez valamint működési célú 
használatának engedélyezéséhez való hozzájárulásról” szóló határozati javaslatot 
az elhangzott , a megállapodás tervezet  kiegészítésével fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt  igen  szavazattal ,  
ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással  
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  111/2013.(  VI.26.) számú 
határozata 

 
 

Hantosért  Egyesület részére az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Művelődési  Ház  (2434 Hantos, 

Köztársaság tér 5.) székhelyként történő 
bejegyzéséhez valamint működési célú 
használatának engedélyezéséhez való 

hozzájárulásról.  
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a  
Hantosért  Egyesület  kérelmére  
hozzájárul ahhoz, hogy  : 
a Hantosért  Egyesület az Önkormányzat 
tulajdonában lévő :  
2434 Hantos, Köztársaság tér 5. szám alatti 
Művelődési Házat székhelyként bejegyeztesse,  
illetve szívességi jogcímen, ingyenesen működésre 
használja . 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Hantosért Egyesület ( Képviseli: ifj. Koncz 
Ferenc elnök ( 1976.03.15.) és az Önkormányzat 
között kötendő Ingatlan használatát biztosító 
megállapodás tervezetet- mely jelen határozat 1. 
számú melléklete – változtatás nélkül jóváhagyja. 
 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
döntéséről a Hantosért  Egyesületet értesítse,, a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2013. július 15. 
 

 
 

4.)  A Hantosi Főzőkonyha  élelmezésvezetői munkakör ellátására vonatkozó 
pályázati felhívásról 

 
A Képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot írásban 
áttanulmányozás céljából kézhez kapták, a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Mivel a nyilvános ülést megelőzően tartott zárt ülésen nem tudtunk élelmezésvezetőt 
kinevezni így szükséges az állást meghirdetni. 
Tehát akkor az állás meghirdetéséről kell döntenünk, az erről szóló  határozati 
javaslatban szereplő határidőkkel  javasolja elfogadni, annyi változtatással, hogy  
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vegyük ki belőle t a szakmai tapasztalatot, mint pályázati feltételt. 
Azért javasolja, mert most lehet, hogy volt olyan valaki, aki ezért nem adta be a 
pályázatát, mert igazából neki nem volt ilyen irányú tapasztalat. Így, ha  ezt kivesszük 
belőle ezzel mi igazából nem hiszem, hogy veszítünk, hogy rosszabb helyzetbe 
kerülünk. 
Egyáltalán, hogy kapjunk valakit, javasolja az állás kiírását július 20 beadási 
határidővel és augusztus 1-vel történő kezdéssel. Való igaz, akkor igazából  ezt az egy 
hónapot kell csak valamilyen úton-módon megoldanunk. 
 
Kérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Lehetne mondjuk a hirdetést például a  Fejér Megyei Hírlapba megjelentetni? 
többször láttam ilyen hirdetést ott is. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A közalkalmazotti állás pályázatokat a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján  a 
www.nki.hu oldalon és helyben szokásos módon kötelező meghirdetni, ezen túl a 
Képviselő-testület döntésén múlik, hogy még hol teszi közzé az álláshirdetést. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Merthogy akkor jobban tudják a pályázók, hogy állást hirdettünk.  A KÖZIGÁLLÁS 
–ra nem biztos, hogy felmennek az emberek, nem? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Tehát egy álláshirdetést feladni a Fejér Megyeibe. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Arról tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a www.nki. hu oldalon az állás 
meghirdetése ingyenes, a Fejér Megyei Hírlapban történő hirdetésnek viszont 
költségei  van. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Az biztos pénzbe kerül. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Képviselő-testület részére rendelkezésre bocsájtott  határozati javaslatához képest  
szeretne egy kiegészítésre tenni javaslatot. Javasolja a határozati javaslatot 
kiegészíteni az alábbiakkal: „A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a pályázati 
felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán   és a Közös 
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Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételéről az állás betöltéséig 
gondoskodjon” Így lehetővé válik az állás hirdetése abban az esetben, ha nem lesz a 
pályázati felhívásra érvényes pályázatot benyújtó.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Jó , oké 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Hát persze addig kell hirdetni, amíg nem jelentkezik valaki.. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen így van. 
 
A Fejér Megyeibe egy  ilyen hirdetés ,nem tudom mi pénzbe kerülhet. Utána kellene 
járni, nem tudom mondjuk egy ilyen hirdetés szavanként mennyibe kerül. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Kérdezd meg a Hírlaptól. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Attól függ, hogy mekkora keretben , mennyi szöveget kérünk megjelentetni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Tudomása szerint a hirdetés ára függ az abban szereplő szavak számától, a 
betűtípusától, nagyságától is illetve attól, hogy hány alkalommal és melyik lapszámba 
szeretnénk hirdetni.  
Lehet egy rövidebb szövegű hirdetés is, mint például: „Hantos Községi 
Önkormányzat élelmezésvezetői állást hirdet. Részletek a www.nki.hu honlapon, de a 
teljes pályázati felhívást is közzé lehet tenni. Ez utóbbinak nyilván magasabb a 
költsége.  
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Persze, attól is függ, hogy mennyi napon hirdetjük meg. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Tehát tegyünk egy kísérletet vagyis megpróbáljunk a Fejér Megyeibe a hirdetést? 
Mert most  első körben  azért Nagyvenyimről, Simontornyáról is volt pályázó,  volt 
helyi pályázó is, tehát lehetséges, hogy  éppen Fehérvárra nem jutott el a hír?  
Vagy nem tudom.  Igaz, a Fejér Megyeit elég sok helyen olvassák. Most szánjunk rá  
nem tudom - csak mondok egy összeget- nyolc-tízezer forintot, amibe egy ilyen 
hirdetés kerül?. Vagy nem  tudom, mennyibe kerülhet? 
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Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Hát annyi biztos van 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Azt hiszem, lehetne rá ennyit áldozni.  
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Láttam  már a Hírlapban az álláshirdetések között   olyan rövid hirdetést, ami nem 
volt túl hosszú. Legutóbb a Seregélyesi Polgármesteri Hivatal hirdetett  állást. 
 
Fscherné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
De akkor is kitűnt a többi közül. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Igen, de szerintem egy rövidebb hirdetést kellene közé tenni. 
 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő: 
 
Igen a rövidebb hirdetés is elég.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Akkor, most azt is  mondjátok meg, hogy szánunk rá tízezer forintot vagy nem tudom  
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Szerintem most arról döntsünk, hogy hirdessünk-e vagy sem és hányszor, ha igen. Az 
árakat nem ismerjük, így a pénzről nem tudunk dönteni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Rendben.  Hányszor legyen meghirdetve a Fejér megyeibe? 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
A hétvégi újságba is be kellene tenni, azt  mindenki többször átnézi. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Annyiszor hirdessük, ahányszor érdemes. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
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A leghosszabb ideig nem? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Véleményem szerint – ha a képviselő-testület a Fejér Megyei Hírlapban történő 
hirdetés mellett dönt- legalább kétszer érdemes lenne meghirdetni. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
 Szerintem is legalább  kétszer biztos meg kellene hirdetni. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Kétszer jelenítsük meg. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen. Legyen  egy hétvége esetleg benne, ha úgy döntünk, meg  egy hétköznap? 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Ha megkérdezed, majd  megmondják, hogy egy alkalommal történő hirdetés 
mennyibe kerül.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Pontosan. Így van. Majd megmondják, hogy akkor most az egy alkalom annyi két 
alkalom ennyi. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Persze.  Kérdezd meg, hogy hogy javasolják a megjelenést. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Jó tehát akkor majd ezt megkérdezem, utána nézek és utána szerintem itt két vagy 
három a héten belül jelenjen meg. Vagy már ez annyira késő lenne, akkor kellene 
inkább, amikor meghirdetjük a honlapon? 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Utána nem sokkal kellene a hírlapba is meghirdetni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
 A Fejér Megyei Hírlapba történő megjelenésnek és a www.nki.hu honlapon való 
megjelenésnek célszerű lenne egy időintervallumban megjeleníteni. 
 
Horváth Jánosné igazgatási főelőadó, jegyzőkönyvvezető: 
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A Tóth Jancsival kellene megbeszélni és az tud javaslatot tenni, a testület eldönti, 
hogy hányszor jelenjen meg, a többi részletkérdést meg eldöntöd te. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Árat biztos, hogy tudja . 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Szerintem is arról döntsünk, hogy kétszer jelentessük meg a hirdetést, a többi 
részletkérdés. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Akkor menjünk sorba. Akkor először is arra kérném a testületet , mi a véleménye:  ez 
a pályázati kiírás akkor úgy írodjon-e ki, hogy  kivegyük belőle  a tapasztalati évet? 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
 Igen vegyik ki a feltételek közül a tapasztalatot. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Jó rendben, akkor a tapasztalatot, mint feltételt kivesszük . 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
 Legyen folyamatos az állás betöltéséig a hirdetés. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Így van. Tehát akkor, ha végig megyünk a javaslaton akkor a tapasztalatot kivesszük, 
folyamatos hirdetést az állás betöltéséig betesszük és beletesszük a Hírlapba való 
megjelenést is.   Mert  tényleg  szánjunk rá egy kis pénzt, hogy ne essünk a két ló 
közé vagy padlóra, hogy megint nem lesz érvényes pályázat vagy nem lesz jelentkező. 
Egyszer legalább akkor próbáljuk meg ezt a Hírlapos meghirdetést,  vagy esetleg  nem 
egy alkalommal, hanem  kettő vagy esetleg háromszori megjelenéssel.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Három alkalom legyen,  hisz egy egész hónapot adtunk most a jelentkezésre 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Három legyen 31-ig, nem? 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
 Július huszadikáig lehet jelentkezni. 
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Fischer József polgármester: 
 
Akkor ezen belül igazából most   hányszor jelenjen meg, kettő alkalom jó lesz?  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Háromszor legyen nem? 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
A három alkalom túl sok lesz, nem? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem tudom. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Akkor legyen egy hétköznap meg egy hétvége a hirdetés megjelenítésére. 
 
Fischer József polgármester: 
 
A  hétvégén  biztos sokan olvassák, meg egy hétköznap elég lesz szerintem. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
 Szerintem is elég kétszer megjelentetni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Tehát akkor egy ilyen kétszeri megjelenésnek utánajárunk és erre kérünk 
felhatalmazást, hogy kétszer megjelentessük és a kért díjat természetesen ki kell 
fizetni. 
 
Az AZITOP hirdetési árait találtam most meg.  
Úgy gondolom a Fejér Megyeibe is vannak ilyen egy- két soros hirdetések , egy olyan 
nekünk is jó lesz vagy legyen bekeretezett? 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Bekeretezett legyen az álláshirdetésnél ,  mert az célszerűbb, az figyelem felhívó. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Nem kell túl hosszú szövegűnek lennie. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Persze 
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Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Csak a hivatkozást oda kell írni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Szerintem elég annyi, hogy: „ Hantos Község Önkormányzat élelmezésvezetői  állást 
hirdet. Részletek a www.nki.hu honlapon” 
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Kétszer hirdessük meg. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Keretes legyen az a lényeg, hogy tűnjön fel 
Elég annyi, amit az Erika javasolt. Ott van a honlapon, akit érdekel az utána tud nézni. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Persze. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Igen 
 
Fischer József polgármester: 
 
Jó , rendben, akkor ezt fogjuk kétszer meghirdetni,  hátha nagyobb nyilvánosság, 
miatt   jelentkezik több pályázó. 
 
 
Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, 
javaslata, hozzászólása? 
 

Az elhangzottakhoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester: 

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy „a Hantosi Főzőkonyha  élelmezésvezetői 
munkakör ellátására vonatkozó pályázati felhívásról ” szóló határozati javaslatot 
az elhangzott módosításokkal   fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt  igen  szavazattal ,  
ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással  
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  112/2013.(  VI.26.) számú 
határozata 

 
 
 

a Hantosi Főzőkonyha  élelmezésvezetői munkakör ellátására vonatkozó 
pályázati felhívásról 

 
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Hantosi 
Főzőkonyha  élelmezésvezetői munkakör ellátására vonatkozó pályázati felhívás 
közzétételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. „Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a „közalkalmazottak 

jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a alapján az 
alábbiak szerint pályázatot hirdet a Hantosi Főzőkonyha élelmezésvezetői  
munkakör ellátására az alábbiak szerint: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

                            
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
Hantosi Főzőkonyha  

 
 élelmezésvezető 

munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony három hónapos próbaidő kikötésével. 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
Fejér megye , 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az önkormányzat konyhájának irányítása, a főzéshez kapcsolódó feladatok 
szervezése, koordinálása, ételféleségek készítése, ellenőrzése megfelelő 
konyhatechnológiai eljárással. A konyhai dolgozók szakmai felügyelete, a konyha 
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HACCP szerinti működtetése. Étlapkészítés, tápanyagszámítás, élelmezési kalkuláció, 
nyersanyag kiszabatok készítése. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

� Középiskola/gimnázium, élelmezésvezetői szakképesítés: OKJ szám:52 
811 01 0000 00 00,  

\         Felhasználói szintű felhasználói szintű számítógépes ismeret, 

\         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
\         Középfokú képesítés, HACCP rendszergazda oklevél, 
\         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
\         szakács végzettség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

\         szakmai önéletrajz; végzettséget, képzettséget igazoló iratok másolata; 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó a pályázatával kapcsolatos döntéshozatalnál a nyílt ülés 
tartásához hozzájárul, vagy zárt ülésen való tárgyalást kér 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2013.  augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fischer József polgármester  
nyújt, a 25/506-000 -ás telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
\         Postai úton, a pályázatnak a Hantos Község  Önkormányzat Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3.  ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 400-2/2013 , valamint a munkakör megnevezését:  
élelmezésvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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A pályázatról Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázati 
anyagok és esetleges személyes meghallgatás alapján, a pályázati határidő lejártát 
követően testületi ülés keretében. 

A pályázó kiírója három hónapos próbaidőt köt ki.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hantos.hu honlapon 
szerezhet.” 

 
2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a pályázati felhívásnak a Nemzeti 

Közigazgatási Intézet internetes oldalán   és a Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján történő közzétételéről az állás betöltéséig gondoskodjon és a 
kétszeri megjelenésről a Fejér Megyei Hírlapban  ,  a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.    

Felelős:  Fischer József polgármester 
 

Határidő: 2013. június 30. 

 
5.)  Tájékoztató a Tündérkert Óvoda Hantosi tagóvodájába dolgozók caffetéria 

kifizetéséről 
 
Fischer József polgármester: 
 
 A múltkor ígértem én megpróbálok valamit tenni az óvodába dolgozók caffetéria 
kifizetésével kapcsolatban.  Bence Évával ma is, és  már előtte is beszéltem. A mai 
telefonbeszélgetésünk eredménye: a kártyára utalás ezen a héten pénteken meg fog 
történni,  az Erzsébet utalványoknak azt mondta már egy hónapja megrendelték, de 
hogy miért nem jött meg  egy hónapja azt nem tudta. 
Azt mondta, hogy  jövő héten várhatók az Erzsébet utalványok is és mindenki 
természetesen ki lesz fizetve. Tehát ezt mondta ezt a választ  kaptam 
 

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 

6.) Lepcsényi Tamás ingatlan bérleti kérelmével kapcsolatos tájékoztatás 
 

Fischer József polgármester: 
 
Amiben én kérnék tőletek egy kis segítséget vagy jobban  mondva  egy olyan 
tájékoztatást, az  a  már tavaly az év végén vagy még januárban tárgyalt Lepcsényi 
Tamásnak a két  tó mellett lévő terület ügye. Ő  ugyebár ezt szeretné megvásárolni, 
amit itt üzemeltetett szeretné rendesen működtetni. 
Az általa kért terület önálló helyrajzi számmal benne is szerepel már az előbb 
elfogadott  vagyon leltárunkban. Egy 1788 négyzetméteres terület és  egy 645 
négyzetméteres területről lenne szó. A terület megosztása után derült ki, hogy ezeken 
az ingatlanokon megy földben kábel legyen az E.ON-os, Ínviteles  és  ezen olyan 
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jogok vannak bejegyezve, ami az eladásukat nehezítené, megint idő. Ezért a 
Tamásnak mondtam, hogy már idáig is elég lassan őröltek itt a malmok például a 
földhivataltól kezdve mire megjöttek a papírok-  hogy inkább a bérbeadási lehetőséget 
válasszuk. 
Én azt szeretném tőletek kérni, kérdezni, hogy  jó lesz.-e – és erről a Berzevici Gábor 
ügyvéddel már beszéltem – ha az ügyvéd elkészít egy mondjuk 20 éves tartós bérleti 
szerződést  az eladás helyett ezekre a területekre. 
 
Ezzel időt spórolnánk meg és az önkormányzat sem veszíti el ezeket a földeket, csak 
bérbe adná. Én ezt elmondtam a Gábornak, hogy amennyiben a Tamásnak és a 
Testületnek is megfelel egy ilyen bérleti szerződés tervezetet készítsen el.  
Ez a szerződés tehát  húsz évről szólna és innentől fogva ezt a területet és abba az 
Erikának igaza van , mindenképpen benne kell szerepeltetni a szerződésbe, hogy csak 
bérelt területet kerítheti el, az út két végét hagyja szabadon, ne zárja le. 
Ezek a területek művelés alól kivett, udvar területek és ilyen bérbeadásunk még nem 
volt. Nekünk ugyebár volt szántó, volt rétnek  bérbeadása tehát itt majd maga a 
forintosított összeg amit nem tudok és ebbe kérek véleményt. 
Most én azt mondom, hogy nem annyinak kéne lenni természetesen mint egy rétnek 
meg egy ami művelési terület, de itt azért elszaladni sem szabad lóval és túl sok sem 
lehet, mert lehet azt mondja ennyiért nem éri meg. 
 Én ebbe kérnék tehát segítséget. Én nézegettem, hogyha  egy rétnek a bérleti díja egy 
forint meg egy-ötven négyzetmétere és akkor a szántóért kérünk egy ilyen három 
forint három-ötven négyzetmétereket, akkor itt  ennél természetesen jóval magasabb 
összegre gondoltam. Itt akár el tudok képzelni egy minimum mondom minimum tíz 
forint per négyzetmétert és mondom 2253 négyzetméterről beszélünk tehát egy tíz 
forint díj  esetén az éves szinten a díj huszonkétezer forint lenne. De lehet, hogy még 
egy nagyobb összegről is beszélhetünk. Erre nekem igazából nincs példám, nagylóki 
példa se volt, hogy például milyen összegig lehet itt elmenni. 
 
Annyit lehet tudni, hogy a Tamás vállalta, hogy azokat a költségeket, amibe nekünk a 
megosztás került megfizeti, ezt neki kell kifizetni. Olyan összeget kérjünk, hogy 
nehogy visszatáncoljon, nekünk már benne van 60.000 Ft, földhivatal, kimérés.. 
 
 Én csak egy ilyen vita indítónak szántam  én ebbe kérném a segítséget ,  még  ha 
most nem is döntünk vagy döntsünk?  
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Képviselő-testület a bérleti szerződés tervezete és a kérelem nélkül illetve a 
határozati javaslat nélkül nem tud döntést hozni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem, nem  is  gondolta, hogy döntsön, csak mindenképpen kell erről beszéljünk, hogy 
mekkora bérleti díjjal készítse a szerződés tervezetet. Akkor ez a huszonkétezer forint 
legyen vagy évi huszonötezer legyen, húsz évre vagy tízre adjuk ki. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Nem. 
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Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Javaslom, hogy  a szerződésbe a bérleti díj mértékének rögzítésén túl kerüljön bele, 
hogy a bérleti díjat évente felülvizsgálják és az a KSH által közzétett infláció 
mértékével évente nő. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Igen, én is ezt akartam mondani, hogy a díj ne húsz évig legyen ugyanaz. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Egyetértek az évi   inflációval való növelésével a díjnak. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Vagy akkor öt évente , felül lehetne bírálni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ahogy azt a polgármester úrnak is említettem, mivel az érintett ingatlanok szolgalmi 
jogokkal terheltek –  Mezőfalva áramellátásának biztosítására az E-ON-nak ,  illetve a 
telekommunikáció biztosítására az Invitel-nek -  így a bérbeadásuk sem szokványos 
bérbeadás. Ezért kértem, hogy a bérleti szerződés tervezetét egy ilyen bérbeadásban 
jártas ügyvéddel készítesse el,  én nem vagyok jogász, így egy ilyen szerződés 
elkészítését felelősséggel vállalni nem tudom. Azt gondolom, hogy a bérbeadáshoz is 
szükséges lehet a szolgalmi joggal rendelkező két cég hozzájárulása, ami 
természetesen időt vesz igénybe. Ha az érintett ingatlanokat a képviselő-testület el 
szeretné adni, akkor szintén szükséges a szolgalmi joggal érintettek hozzájárulása 
valamint az adásvételi szerződés tervezetét meg kell küldeni a Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt részére az elővásárlási jog biztosítása érdekében, illetve az eladás során 
figyelemmel kell lenni arra is, hogy mivel önkormányzati út melletti területről van szó 
az út használata mindenki számára biztosított legyen. Ez utóbbi miatt javasoltam és 
javaslom, hogy a bérleti szerződésbe kerüljön kikötésre az út szabadon hagyása, 
illetve az, hogy a tó bérlője által a balesetveszély elhárítása- ittas emberek éjjel 
beleeshetnek a tavakba illetve a két tó közötti gátat a mezőgazdasági gépek 
tönkretehetik problémát ne az út két végén történő lezárással, hanem az általa a két tó 
illetve az út között található bérelt területek körbekerítésével gondoskodjon. 
Ezzel ugyanis az út szabad használatát és a balesetveszély elhárítását is megoldhatná. 
Hantos telepen élők balesetmentes közlekedését ez az út nagyban segítené, hiszen 
nemcsak a nagy forgalmú országúton tudnák megközelíteni otthonukat. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Hát az az út  balesetveszélyes ,ez egyértelmű 
 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
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Igen  gyerekekkel ott az út szélén  nagyon veszélyes az országút. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A másik előnye ennek a kikötésnek az lehetne, hogy becsatlakozhatna a település 
abba a turisztikai fejlesztésbe, ahol kerékpár utakat alakítanak ki. zen az úton is 
lehetne kerékpár utat kialakítani. 
Továbbá indokolja az út két végének szabadon hagyását az is, hogy ez egy 
önkormányzati út, amely bárki által szabadon használható kell legyen.  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Rendben. 
 
Fischer József polgármester: 
 
 Legyen infláció követés? 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Igen 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
És ez  a  huszonkétezer ötszáz olyan barátságos összeg, nem? 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Én most komolyan mondom, én  ebben teljesen  laikus vagyok, mert itt a környékben 
sem volt ilyen eladás meg teljesen más egy sárosdi ingatlan. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
De eddig bérbeadásról volt szó. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Bocsánat bérbeadás. Tehát teljesen más egy sárosdi ingatlan,  olyan szinten, hogy az 
megint más értéket képvisel. Tehát azért mondom, hogy itt én - amire a Tamás is azt 
mondta, hogy neki se érdeke tovább várakozni – hogyha  egy  olyan összegbe meg 
tudunk egyezni , akkor adjuk bérbe. 
Azért mondtam, hogy találjunk ki egy olyan összeget ami, mindenkinek megfelel és 
én ezzel a javaslattal megbeszélem az ügyvéddel készítse el a szerződést és azt a 
testület elé hozom döntésre. 
Biztos, hogy csinált ilyet, tehát csak azt beszéljük át nagyjából mik kerüljenek bele. 
Egy tíz forinttal  számoljunk négyzetméterenként , tegyük bele onnantól fogva 
infláció követést, akkor ez egy jó dolog, vagy vizsgáljuk felül esetleg három évente, 
öt évente vagy mit tudom én a bérleti díjat. Nem tudom. 



44 
 

 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Jó így, inflációkövetést írjunk bele. Szerintem ezzel kész vagyunk egyelőre 
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Oké. Én akkor azt fogom csinálni, hogy akkor ezeket elmondom az ügyvéd úrnak, 
előkészíti a bérleti szerződést  és a következő testületen akkor ide fogom hozni és 
akkor azokat átolvasva, átnézve, ha nekünk megfelel akkor azt a Tamásnak is 
megmutatjuk és akkor  beleírjuk azt is amibe eddig került ez az ügy, , amit Ő vállalta, 
hogy  kifizeti. 
 
 
 

7.)  Tájékoztatás vízelvezetésről 
 

Fischer József polgármester: 
 
Még egy  olyat szeretnék még megbeszélni, ami nem egy új keletű probléma. 
Ezek  pedig a harmincöt-negyven milliméteres csapadékok , amik utóbbi időbe esnek  
a templom előtti részen,  meg  a Csabáéknál,  a Bogó bácsiék előtt az árkokban nem 
folyik el. A csapadéknak ugyebár arra  kéne folyni, de nem tud mert a Magdikáék 
előtt, meg itt a templomnál nincsenek átereszek és tényleg itt többször, amikor volt 
ilyen nagy zuttyanó, itt állt a víz, meg a Kossuth utcában is - azt is el fogom mondani 
csak röviden, az már kezd azért megoldódni. 
Itt a KPM-mel fölvettem a kapcsolatot és bármilyen hihetetlen, olyan pozitívan álltak 
hozzá, mint ennyire még soha. Egy a lényeg, hogy ők gépi munkát fognak tudni adni. 
Az átereszeket ami a templomot illeti  nekünk kell megvenni, mert az a mi utunk. Ők 
abba segítenek, hogy az út  gépi kivágása meglegyen. Magyarul az aszfaltot kivágják 
és vissza is állítják, azt mondták nekem. Géppel kiszedik a követ - én mondtam, hogy 
nekünk van egy ilyen csapatunk aki dolgozik ugyebár - a gyűrűket mi le tudjuk tenni. 
Másik oldalon a Magdikáék és Tóth János már megvették szinte mindenki  a maga 
gyűrűit, oda nekünk egy - kettővel kellene hozzájárulni, és  akkor a buszmegálló része 
is azon a távolságon meg lenne oldva.  
18 db gyűrűnek a megvásárlásáról lenne szó, t akkor itt teljesen megoldódna a 
behajtás a templomnál és a víznek az elvezetése is . Lefelé ki lehetne normálisan 
szépen takarítani az árkot meg a másik oldalon is meg lenne csinálva az árok. Ott 
viszont nekünk csak kettőt kéne beletenni, mert az összes többit a lakosság a 
Magdikáék meg a Tóth János megcsinálja. Gépi munkát megadja a KPM. Azt 
mondták, ha ez összeáll, ők egy-két hétre előre megmondják, hogy melyik napon 
tudnak itt felvonulni és akkor ezt meg tudnánk csinálni.  
Azt hiszem, hogy tényleg ez a része megoldódna, mert bárhogyan mélyítenénk az 
árkot , tényleg voltak olyan zuttyanók, amikor az útig állt kint a víz és erre hiába 
kapálnánk, meg mélyítenénk,  az életbe  innen a templomtól nem fog elfolyni. 
Azt hiszem ezzel a 18 db gyűrűvel , ilyen 4200 Ft-os áron számolva,  megoldanánk 
ezt. erre kérek segítséget, mert  most ezt még  a nyáron  meg tudnánk csinálni. 
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Azt  is megtudnák mondani milyen mélyre kell lerakni a gyűrűket? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Azt ők, a KPM-ek mondják meg. A Soltész Gyulával beszéltem, ő tovább adott a  
 
 
 
 
Molnár István úrnak. 
Én ehhez kérnék egy kis anyagi támogatást, tehát ez azt jelenti, hogy 17-18-szor 
fölszorozzuk a 4200 forintot akkor nyolcvanezer forintot,  kérnék erre.. 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
18 gyűrű megvételére 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
18 gyűrű megvásárlása 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Értem a polgármester úr által elmondottakat, csak nincs kettő hete, hogy kértem a 
képviselő-testületi ülés előtt beszéljük át mit szeretne tárgyaltatni, hogy azt elő tudjuk 
készíteni. a képviselő-testületi döntést. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ma szólt vissza Erika , a KPM-es vezető, hogy meg tudják csinálni a munkát. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Én ezt értem, csak akkor nehezen tudjuk segíteni bárkinek a munkáját illetve végezni 
azt, ha nincs információnk. Én nem azért kérem, hogy még az ülés előtt beszéljük át, 
mit szeretne tárgyaltatni a képviselő-testülettel, mert nincs jobb dolga. 
 
Fischer József polgármester: 
 
 Jó, akkor ráér a jövő héten is. Az orvos pályázat miatt úgyis kell ülésezni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Június 28-án fog lejárni az orvos állásra a pályázat beadási határideje. 
 
Fischer József polgármester: 
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Amit július  15-ig el kell bírálni 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
 De az nem a jövő hét. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Akkor két hét múlva lesz az ülés. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Nem tudom, megkérdezte-e a polgármester a pénzügyes kollegától, mennyit  
terveztünk az idei évre út karbantartásra, felújításra . Ha ez az összeg még 
rendelkezésre áll, akkor nem is kell erről külön dönteni, hiszen a költségvetésbe van 
rá jóváhagyott összeg. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Vannak összegek út felújításokra jóváhagyva, amiből  követ hoztunk be és fogunk is 
hozni.  Igazából a Start munka keretébe csináltuk meg a telepnek a gléderezését és 
hoztunk követ is. De még van pénz, de majd fog még kelleni, mert a kátyúzásra is kell 
pénz.  De van  még az utak felújítására jóváhagyott pénzből 200ezer forint. 
. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Jó, vedd meg őket ebből a jóváhagyott pénzből. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ha van a már jóváhagyott összegből pénz, akkor nem szükséges dönteni az 
átcsoportosításról. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Erika van arra pénz mert még nem költöttük el 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Csak annyit kérnék már sokadszorra, hogy ne itt az ülésen tudjam meg, hogy mi az 
amit még  tárgyaltatni szeretne a képviselő-testülettel. 
 
Fischer József polgármester: 
 
270 ezer forint van  kőhordásra, utak javítására, de abból igazából nem költöttünk, 
mert amit csináltunk ez a gléderezés meg a kavicshordás a START munka keretében 
csináltuk, ahogy erről előbb tájékoztattam a testületet. 



47 
 

 Rendben van, ha még van pénz, akkor csak tájékoztattam a képviselő-testületet. 
Ezzel kapcsolatban annyit szeretne még elmondani, hogy bár vannak pro és kontra 
vélemények, de a  Kossuth utcában a négy fiú dolgozik, ássák az árkot, mélyítik a 
végét is készítik, hogy az árkok elvezessék a vizet. 
A másik csapat itt csinálja gőzerővel  ezeket a 40 x 40-es lapokat , közel 500 db már 
készen van. 
 Most azért csináljuk - ez a fontossági sorrend úgymond azt kívánta meg, - a Kossuth 
utcának azokat a részeit,  ahol  amikor  zuttyanók vannak áll a víz. Ott l járva  a Rauf 
Bélától kezdve a másik oldalon a Németék részen  iszonyú állapotok vannak, ott 
majdnem tényleg házakat is veszélyeztetet víz. 
Ezért ezeket az árkokat kibetonozzuk teljesen,  a két csapat együtt  dolgozik és ezért 
mert egy kicsit áll a temető út beruházás, de azt is csináljuk. 
Szerintem egy hónapon belül a Kossuth utcát elkezdjük és úgy is mindkét oldalon 
meg lesz csinálva betonosra az árok. Arra itt nekünk meg van mindenféle eszközünk, 
most már. Meg ugyanez a csapat  fog besegíteni az átereszes történetbe is. 
Az utóbbi időben tényleg nagy csapadék esett le, így a csapadékot el kell vezetni, ezt 
meg kell oldani. Nem tudom mértétek-e mennyi esett legutóbb. 37 mm –et mértem.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
31-et mértem. 
 
Fischer József polgármester: 
 
31 volt, akkor lehet, hogy én néztem el, de 37-et láttam . 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
31mm esett. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Itt is mérik, a mi dolgozóink  a fólia sátor mellett, hát iszonyú mekkora esők esnek. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Most 31 mm volt. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ezt csak azért mondom, mert akkor a fontossági sorrend, hogy itt   a Kossuth utcára 
kell ebből a szempontból koncentrálni, hogy az normálisan meg legyen csinálva 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
És a mi oldalunkon nem lesz árok? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megmondom őszintén, hogy az idén biztos, hogy nincs rá kapacitás. 
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Hogyha megy tovább a közmunkaprogram és működik,  akkor ott a másik oldalon 
kell kirakni az árkokat betonnal, mert az kezd beomlani  a vizektől, akkor azt kell 
megcsinálni. Majd meglátjuk, hogy még egyáltalán, hogy leszünk. Az idén szerintem 
fizikálisan már  képtelenség, hogy lesz,  meg ami ide be van tervezve az igazából 
tehát a temető út meg a Kossuth utca. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
  
Én csak azért kérdeztem, mert  mi szeretnénk megcsinálni a kocsi bejárót. 
 
 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Tehát, tervben van, hogy azon az oldalon is  lesz árok? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Én most biztos azt fogom mondani neked ,hogy nincs. Tehát oda tervek se készültek. 
Tehát úgymond azt , hogy ilyen árok legyen meg kell nézni a közműveket nagyon , 
hogy mi , hol megy el. És pont azon  az oldalon mennek,  úgy ott sűrítve . Tehát ott 
árok készítés  nehezebb dolog lenne.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Tehát nincs tervezve, ez a lényeg  
 
Fischer József polgármester: 
 
Az idei évbe nincs 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Tehát hogy ha most mi bebetonozzuk a bejárót ,mert ugye ott én nem bírok kiszállni 
az autóból ha be akarok állni a sárba tudom csak megtenni . 
 
Fischer József polgármester: 
 
Azt tudom. Olyat lehet esetleg , hogyha jövőre ugyanúgy lesz Start munka , ugyanúgy  
ha jövőre lesz a dunaújvárosi társulatnak emberei, akkor  rá tudunk tervezni, hogy 
árokásás legyen-e és azt betonozzuk-e ki. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Én azért kérdeztem , mert ha mi most megcsináljuk a bejárót , akkor már eleve 
célszerű lenne nekünk oda a gyűrűket megvenni és lerakni . Nem? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Azt mindenképpen neked kell megvenni,  a gyűrűt . 
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Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Tehát jövőre mégis csak lesz rá keret. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Mindenki saját magának vette meg a gyűrűket tehát itt  mi most a saját területünkön 
vettük csak meg 
. 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Ő most nem azért mondja . Azért kérdezte az árkot, mert ha lesz árok, akkor azt most 
leteszi előre , meg akarja csinálni a bejáróját és ha lesz árok, akkor le akarja tenni a 
gyűrűket, hogy ne kelljen  utána felvágni még egyszer. Ha nem lesz árok, akkor nem 
vesz gyűrűt. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Most Csaba te tudod a legjobban, hogy mi volt ott a pincékben, mielőtt elkészült az 
árok. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Én nem tudom. Én a hunyadi utca egyik felére sem  csináltam volna árkot, mert a 
pincékbe így is van víz. Én két ilyen térkő szegélyt összefordítva raktam volna le azon 
is  lefolyik a víz arrafelé , mert akkor  lejtése van. Egyik felére se kellet volna árkot 
csinálni. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Úgy ahogy a pályánál van, azt mondtad ugye, 
. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Így van. 
 
Fischer József polgármester: 
 
És az elvitte volna a vizet ? 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Simán elviszi. A nagy vizet úgyse viszi el az árok sem,  mert  az árok meg az út között 
ugyanúgy megmarad a víz.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Az a baj ,hogy az út padka  magasabban van mint az árok. 
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Hát persze. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez igaz , az így igaz , de  most láttam, azért annyira ott nem mentek be a pincékbe a 
vizek. Tehát az árkokkal annyit elérhetünk , hogy legalább az a 3 pince ami idáig 
vízbe állt, már nem áll. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Nálunk most is van 8-10 centi víz a pincébe 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Persze , hogy van.  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Talajvíz is. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
A talaj annyira telítve van vízzel , hogy az valami hihetetlen 
 
Fischer József polgármester: 
 
Timi a kérdésedre  a válaszom , hogy nem tudom, vedd meg a gyűrűt és majd 
meglátjátok. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
  
Jó. 
 
Fischer József polgármester: 
 
 Én ennyit szerettem volna. Van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
 A közvilágítást meg kell nézni este, mert nem mindenütt égnek a lámpák. 
 
Fischer József polgármester: 
 
 Rendben megnézem és intézkedünk. 
 
Fischer József polgármester: 
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Annyit még ,hogy  Zsuzsa te nem voltál a múltkor így elmondom most is. A 
Faluvédősök játszóteres pályázata nyert. Én azt már a Bolya Feriékkel  már úgymond 
tervezzük , hogy hogyan legyen ott akkor a park megvilágítva.  Ahhoz amit mi már 
régen megszavaztunk tavaly , dehogy  tavaly az idén világításbővítéshez, hogy az újat 
is meg tudjuk világítani.  Világos pusztánál a tehenészetnél, úgy hallottam 20 db eladó 
kandelláber. Ebből  vásárolva lenne a játszótér megvilágítva. Ezen kívül tehát a 
jóváhagyott bővítéssel  még 3 helyen,  a Lukácsi Sanyi felé , akik mennek arra  fölfelé 
is tényleg legyen világítás. erre tehát jóváhagytuk a költséget. De  egyenlőre még 
nincs döntés,  , hogy eladják vagy nem adják, mert akkor nem kerül annyiba, mint 
terveztük, a szállítás miatt. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Ajánlják fel nekünk. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Mi megvettük volna, de ez még képlékeny. 
Három pályázatot beadtuk, ezeket t visszaadták hiány pótlásra,  azon kell még 
dolgozni. erre  van  8 nap ,  remélem , hogy sikerül. 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Mit kell pótolni? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Hát például a szerződés nem felelt meg akkor ilyen piár módosítás, szerintem 
hozható, nem olyan vészes. Részemről ennyi volt. Van - e valakinek kérdése?  
 
Erika neked valami kiegészítés? 
 
 Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Nincs. 
 

 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester: 
 
Hát akkor megköszönöm  a megjelenést , az ülést 19  óra 12 perckor bezárom. 
 
 

K.m.f. 

 
 
 
 
    Fischer József                                    Gálné Papp Erika 
        polgármester                                                                             jegyző   

 
 

/ :   Zab Zsuzsanna    :/ 
jkv. hitelesítő 


