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Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24-
én      ( szerdán    )  17.35-órakor     tartott  nyilvános       üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Hangyál Csaba 

 Fischerné Koncz Katalin                         
                         Suhaj Józsefné  
   Zab Zsuzsanna  
                         települési képviselő 
                          
                                                         
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika jegyző  
 
                         

 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   Hangyál Csaba   települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  öt   igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Fischer József  polgármester :  
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

Napirend:  
 

1./  Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
Előadó:  Fischer József polgármester 

 

2.)  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és- fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a 
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LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 
Helyi Akciócsoport által „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek 
kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök 
biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően.” 4.  
célterületre  „Játszótér bővítése Hantoson”  utófinanszírozott projekt 
végrehajtása érdekében  felveendő hitelhez az önkormányzat a készfizető 
kezessége vállalásáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 

 

3.)  A  Hantosi  Faluvédő és Kulturális Egyesület   támogatási kérelme 
 
Előadó: Fischer  József polgármester 

 
 4.) Bejelentések 

 

 

 

A  képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
 

1. napirend 
 

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

 

A képviselő-testület tagjai  a határozati javaslatot   írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz 

csatolva.  

 

 

Fischer József polgármester : 

 

 Az első napirendi pont  a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti 
Társulás társulási megállapodásának módosítása. Az anyagot minden képviselő 
társam megkapta és benne van az, hogy melyek azok a fejezetek és melyek  azok a 
pontok,  amivel  ez a társulási megállapodás módosul.   Szerintem, ha ezt a 
határozatot  valaki átfutotta,  önmagáért beszél, hogy melyek a változások. 
 
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 
 

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Fischer József polgármester : 

 
Javaslom, hogy a képviselő-testület a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló határozati 
javaslatot fogadja el.  
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Fischer József polgármester:  

 
Kéri, hogy aki a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül   
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  117/2013.(  VII.24.) 
számú határozata 

Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 

 
Hantos  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Sárbogárd 
– Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
I. A Társult Önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, ezen 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott kötelező feladatuk 
megvalósítására létrehozott Társulási Megállapodást az alábbiak szerint 
módosítják, amely a Társulási Megállapodás 1. számú módosítása: 
 

1. A megállapodás X. fejezet 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
5.1. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának 
ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság 
elnökét és tagjainak több mint a felét a Társulási Tanács tagjai közül kell 
választani. A bizottság harmadik tagja Sárbogárd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Pénzügyi-és Városgazdálkodási Bizottságának 
mindenkori elnöke. Az Elnök és a tagok megbízatása az önkormányzati 
választási ciklus időtartamára szól. 
 
2. A megállapodás XI. fejezet 1.1. 1.4. 1.5. 1.9. 1.10. pontjai az alábbiak 
szerint módosulnak: 
1.1. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente minimum 

hatszor tartja. 
 
1.4. A Tanács ülése nyilvános. A Tanács ülésén a Társult 
Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal vesznek részt. A Tanács 
zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott esetekben és zárt ülést rendelhet el a vagyonával való 
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rendelkezés és az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a 
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás vagy más 
érintett üzleti érdekáét sértené. 

 
1.5. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az 
Mötv.-nek a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az Elnök, a Tanács 
által felhatalmazott tag és a Munkaszervezet székhelye szerinti jegyző írja 
alá. A jegyzőkönyvet a Munkaszervezet székhelye szerinti jegyző az ülést 
követő 15 napon belül megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatalnak és a 
Társulás tagjainak. 
 
1.9. A minősített többséghez a jelenlévő tagok legalább kétharmadának 
„igen” szavazata valamint az szükséges, hogy az általuk képviselt 
települések lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó települések 
lakosságszámának 50 %-át. 
 
 
1.10. Minősített többség szükséges az alábbi döntésekhez: 

- Zárt ülés elrendeléséhez; 
- A saját szervezete létrehozása érdekében történő választáshoz; 
- Tag kizárásához; 
- Területi és országos szervekhez való csatlakozáshoz, ezen 

szervezetekből való kilépéshez; 
- Más társulással való együttműködés elhatározásához; 
- A társulásból kiváló taggal való elszámolás rendezéséhez; 
- Társulási Megállapodás, Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításához; 
- A költségvetés, zárszámadás elfogadásához, a társulás éves 

munkájáról szóló beszámoló elfogadásához; 
- Az éves működési tagi hozzájárulás megállapításához; 
- Pályázati kérelmek benyújtásához; 
- A társulás közös beruházásairól való döntésekhez; hitelfelvételhez. 

 
3. A megállapodás XI. fejezet 2.1. 2.2. 2.3. pontjai az alábbiak szerint 
módosulnak: 
2.1. A Pénzügyi Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a 
fele jelen van. Döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű többségű szavazatával 
hozza meg. 
 
2.2. A bizottság üléseit az Elnök hívja össze. Összehívását a bizottság 
bármely tagja, valamint a Társulás Elnöke és a Társulási Tanács tagjai a 
napirend megjelölésével kezdeményezhetik. 
 
2.3. A Pénzügyi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az 
ülés elnöke és a bizottság által felkért bizottsági tag írja alá. 
 
4. A megállapodás XII. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
3. A Sárbogárdi Szociális Intézmény fenntartói és irányítói jogkört 
gyakorló szerve a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás. 
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 5. A megállapodás 1. függelékkel egészül ki. 
 
 
II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 
Megállapodás 1. számú módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást írja alá. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fischer  József polgármester 

 
2. napirend 

 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- 

fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a LEADAER MEZŐFÖLDI 
HÍD TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által „Kültéri, 

közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a 
játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek 

megfelelően.” 4.  célterületre  „Játszótér bővítése Hantoson”  utófinanszírozott 
projekt végrehajtása érdekében  felveendő hitelhez az önkormányzat a készfizető 

kezessége vállalásáról 
 

 
A képviselő-testület tagjai  a kérelmet, a hitelszerződés tervezetét, a költségkalkulációt, a 

támogatási határozatot, a vállalkozási szerződések másolatait    írásban megkapták, 

jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

Fischer József polgármester : 

 
A második napirendi pontban tárgyalandó volt az, ami miatt az ülést gyorsan össze 
kellett hívni.  A tavaly a  LEADER közösséghez a Hantosi Faluvédő Kulturális 
Egyesület által benyújtott   játszótéri felújítási pályázathoz – ami játszótér már szinte 
el is készült – kötődően az önkormányzatot kéri meg a Faluvédő Kulturális Egyesület, 
hogy a készfizető kezességet vállalja. A műszaki átadás még hátra van. 
 Most ugyanazt a menetet kell  lebonyolítani, mint amit a húsz milliós pályázatnál 
volt, mert a támogatást utólag adják, hitelt kell felvenniük, amihez a Takarék az 
Önkormányzat kezességvállalását kéri. 
Az összeg jóval kevesebb,  kicsivel 5 millió alatti.  Bízunk benne, hogy gyorsabb is 
lesz az egész ügymenet, mint a múltkor volt. 
 
Ezzel kapcsolatban van-e még valakinek valami kérdés, kiegészíteni valója?  
Én mindenképpen támogatom természetesen, mert nagyon jó célt szolgál ez a 
játszótér és ha megtörténik az eszközök minősítése, akkor  már a nagyközönség 
számára meg tudjuk hivatalosan is nyitni. Addig,  sajnos a sárga szalagot kérték, hogy 
az maradjon  körbe és tájékoztattuk a lakosságot, hogy még egyenlőre,  amíg ez a 
műszaki átadás- átvétel  meg nem történik ne használják.  
Visszatérve tehát én mindenképpen támogatom azt, hogy vállaljuk ezt a kezességet és 
ezt javaslom a képviselő testületnek is.  
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, kérése?  
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Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 

Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a két évvel ezelőtt nyújtott 
önkormányzati kezességvállaláshoz képest jogszabályi változás történt. 2013. 
július 1-től  hatályba lépett a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 
azon módosítása, mely szerint e törvényben  foglaltak és a jogszabályon alapuló, 
kötelező kezesség-, illetve garanciavállalás kivételével az önkormányzat 
érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat az Áht. 
szerinti önkormányzati kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot 
keletkeztető ügyletet, vagyis az önkormányzatok kezességvállalásához is bizonyos 
kivételekkel ugyan , de Kormány engedély szükséges. 

A  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény alapján a  központi 
költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől 
megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának 
biztosítására szolgáló, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség 
megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozó, a likvid hitelre 
vonatkozó,  egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át 
meg nem haladó, de legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú adósságot 
keletkeztető ügylet megkötéséhez, továbbá ezekbe a kategóriákba tartozó 
önkormányzatok ott leírtak szerinti értékhatárokat meg nem haladó összegű Áht. 
szerinti önkormányzati kezesség- és garanciavállalásaihoz  bekezdés szerinti 
kormányzati engedély nélkül is megköthető ügyletek. 
 
Mivel most 10 millió forint alatti hitel felvételéhez nyújtandó kezességvállalásról 
van szó, így a jogügylethez nem kell a Kormány engedélye. 
 
 A Faluvédő és Kulturális Egyesület  kérelmét, a kölcsönszerződés tervezetét a  
hitelkalkulációval és a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület által kötött 
vállalkozási, műszaki ellenőri szerződések másolatait a képviselő-testület tagjai 
kézhez kapták. a hitel 6 hónapos futamidejű. 
 
A hitelszerződéshez az Önkormányzattól kért egyéb dokumentáció: NAV 
tartozásmentes igazolás, Bankinformáció, 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló 
önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet , az elmúlt három hónap nettó finanszírozásáról szóló 
kimutatás, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozat 
benyújtásra került a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet Nagylóki 
Kirendeltségéhez. 
Arról nincs információm, hogy a  Faluvédő és Kulturális Egyesület részéről még 
milyen dokumentumok benyújtását kérte a hitelt folyósító Sárbogárd és Vidéke 
Takarékszövetkezet . 
 

Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Itt jegyezném meg, hogy a jegyzőasszony és az itteni dolgozók 
nagyon hathatós munkája kellett ahhoz, hogy ezek a papírok hamar,  gyorsan 
elkészüljenek. Tény és való a Faluvédő és Kulturális Egyesület vezetősége egyéb 
okokra tekintve, most ezzel igazából sajnos nagyon nem értek rá foglalkozni.  
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Ezt a játszóteret három nap alatt szinte megépítették és ezek a vállalkozók 
természetesen  szeretnének minél előbb a pénzükhöz jutni. 
 
Ha az augusztus első, második hetében a hitelfelvétel megtörténik, akkor  mindenki  
ki lesz fizetve. 
Az sem titok, hogy az Acer  Kft,  aki ezt az egészet   lebonyolította segítségével a 
visszafizetési kérelmet is be fogja  tudni nyújtani a Faluvédő- és Kulturális Egyesület.   
 
A hat hónapos futamidő a biztonság kedvéért lett beállítva , bár a LEADER-ben  
dolgozó hölgyek azt mondták, hogy a most három hónap alatt általában megjön a 
támogatás, így  sokkal kevesebb lesz  a kamat, de most ezzel a rosszabb verzióval 
számolva kell úgymond  kalkulálni. Én mindenképpen javaslom a kezességvállalást  
és   amit a Faluvédősöknek is meg kellett kérni azt, hogy nekik nincs semmiféle 
tartozásuk, köztartozásuk,  azt  ők úgy tudom, hogy teljesítették. A mi részünkről, 
amit kellett,  mi  benyújtottuk a Takarékszövetkezethez.  Onnantól fogva már csak 
várjuk azt, hogy  mikor  mehettünk aláírni  a szerződést.  
 
Kérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 

További hozzászólás nem hangzott el 
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
 Javasolja a képviselő-testületnek a Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a 
LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi 
Akciócsoport által „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, 
meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 
27.) GKM rendeletnek megfelelően.” 4.  célterületre  „Játszótér bővítése Hantoson”  
utófinanszírozott projekt végrehajtása érdekében  felveendő hitelhez az önkormányzat 
a készfizető kezessége vállalásáról szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül   
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  118/2013.(  VII.24.) 
számú határozata 

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

HÍD TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által „Kültéri, 
közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a 

játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek 



 

8 

 

megfelelően.” 4.  célterületre  „Játszótér bővítése Hantoson”  utófinanszírozott 
projekt végrehajtása érdekében  felveendő hitelhez az önkormányzat a készfizető 

kezessége vállalásáról 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület ( 
2434 Hantos, Köztársaság tér 5.)  a „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a falumegújításra és- fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  
alapján  a LEADAER MEZŐFÖLDI HÍD TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 
Helyi Akciócsoport által „Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek 
kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról 
szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően.” 4.  célterületre  
„Játszótér bővítése Hantoson”  utófinanszírozott projektje végrehajtása 
érdekében  felveendő hiteléhez az önkormányzat a készfizető kezességére 
vonatkozó kérelmét és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos  Községi  Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Sárbogárd és 
Vidéke Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott hitelszerződés 
tervezetben ( jegyzőkönyvhöz csatolva)  foglalt készfizető kezesre vonatkozó 
kötelezettségek vállalása mellett  készfizető kezességet vállal a Hantosi Faluvédő 
és Kulturális Egyesület  (székhelye: 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) által a 
Sárbogárd és Vidéke  Takarékszövetkezet Nagylóki Kirendeltségénél  történő 
hitel felvételéhez. 
 
A hitelfelvétel célja: A 112/2012. (X.1.) VM rendelet alapján Falumegújításra és 
– fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012.-től 
igénybe vehető támogatások jogcímre kiírt pályázati felhívásának keretében 
elnyert,  Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület ( 2434 Hantos, Köztársaság 
tér 5.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és- 
fejlesztésre  a 102/2012.(X.1.)V.M. rendelet  alapján  a LEADAER MEZŐFÖLDI 
HÍD TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET Helyi Akciócsoport által „Kültéri, 
közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a 
játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek 
megfelelően.” 4.  célterületre  „Játszótér bővítése Hantoson”  utófinanszírozott 
projekt támogatás megelőlegezése. 
(Támogatási határozat: 208/1913/1/8/2012.) 
A hitel típusa: Pályázat előfinanszírozó hitel (éven belüli)       
Összege:  4.996.463– Ft azaz négymillió-kilencszázkilencvenhatezer-
négyszázhatvanhárom forint. 
Futamideje: Szerződéskötéstől számított 6 hónap 
Kötelezettségvállalás típusa: készfizető kezesség vállalása 
             
A képviselő-testület vállalja a hitel járulékos  költségeinek megfizetését és a  
beruházási költségek kiegyenlítését, amennyiben nem a teljes, pályázati 
határozatban szereplő összeg  kerülne megítélésre és kiutalásra a 
végelszámoláskor. 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Nyrt Sárbogárdi Fiókjánál 
vezetett 117360051-15364366-00000000 számú  költségvetési számlájára a 
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet a Faluvédő-és Kulturális Egyesület 
4.996.463 Ft azaz négymillió-kilencszázkilencvenhatezer-négyszázhatvanhárom 
forint  forint tőke és járulékai erejére inkasszójog bejegyzéséhez.   
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Felhatalmazza és utasítja a polgármestert a kezességvállalással kapcsolatos 
hitelszerződés és felhatalmazó levél aláírására. 
   
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Fischer József polgármester 
 

 
Fischerné Koncz Katalin 17.45 perckor elhagyta az üléstermet. A Képviselő-

testület ettől fogva 4 fővel folytatta az ülést. 
 
 
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy  ne feledkezzünk meg azoknak sem 
köszönetet mondani,  akik biztonságossá tették a műszaki ellenőr kérésére a  játszótér 
használatát, hiszen azt előre el kellett volna végezni. Nagy segítség volt. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Való igaz. Köszönöm szépen, hogy felhívtad erre a figyelmem. A játszótér készítése 
előtt néhány fa ágát le kellett vágni , amit  Horváth Attila, Koncz Ferenc, Tórizs János  
Kovács Zoltán  meg is tett. 
Tényleg köszönet a munkájukért.  
 
 

3. napirend 
 

A  Hantosi  Faluvédő és Kulturális Egyesület   támogatási kérelme 
 
 
A képviselő-testület tagjai  a kérelmet,  a támogatási szerződés tervezetét , a kérelemhez 

csatolt szerződés tervezettel együtt   írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

Fischer József polgármester : 

 
A harmadik napirendi pontunkat már  érintettük. 
Az Egyesületnek a felveendő hitel költségeire és a  játszótér műszaki felügyeletére 
420 ezer forint támogatásra van szüksége.  
A  játszótér műszaki felügyeletéhez szükséges költségekre nem nyújt fedezetet a 
támogatás, mert még a táblát – melyen szerepel hogy milyen támogatásból épült a 
játszótér- is ebből kell fedezniük. 
Nem hiszem, hogy ez nekünk most jelen állás szerint  gondot okoz. 
Csak tájékoztatásképpen, a 15millió forintunk még  jelen állás szerint kamatozik és 
afölött van  13-12millió forintunk,  úgy hogy most egyenlőre még az adók  nem 
folytak be. Meg   tudjuk finanszírozni a támogatást és ez  jó célt szolgál . 
 
Annyit szeretne elmondani, hogy az ,  amire már volt is tervünk az is megvalósult: 
négy darab lámpa, amivel  az új játszóteret is megvilágítjuk, a kultúrházat is úgymond 
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egy kicsit világosabbá tesszük,  felállításra került. Kettő kandelábert ide   a Lukácsi 
Sanyi felé vezető járdaszakasz mellé két oldalra,  az egyiket  a fenyőfáknál,  a másikat 
a nyírfás ligetnél akarunk rakni. Ott  vannak már  az oszlopok, a villanyszerelő pedig  
dolgozik rajta, hogy meg legyen ez a világítás a Jurta napra. 
 
 Én javaslom mindenképpen, hogy ezt az összeget akkor ezt biztosítsuk nekik. 
 

A napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester : 

 
Kérem, aki egyetért a Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület támogatásáról szóló 
határozat elfogadásával,  kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül   
az alábbi határozatot hozta: 
 

 Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
119, /2013.( VII.24.)  Kt. számú  h a t á r o z a t  a 

 
a  Hantosi  Faluvédő és Kulturális Egyesület   

támogatásáról. 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  támogatási 
kérelmének helyt adva  

 
a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület   részére : 

420.000 Ft (azaz négyszázhúszezer forint) vissza nem 
térítendő támogatást állapít meg a Hantos Községi 
Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13) 
önkormányzati rendeletének 12.§-ban ,  a 6.számú 
mellékletében foglalt  működési és felhalmozási pénzeszköz 
átadás  terhére a Hantosi Faluvédő – és Kulturális 
Egyesület  102/2012. (X.01.) VM. rendelet alapján 
Falumegújításra és – fejlesztésre LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012.-től igénybe vehető 
támogatások jogcímre benyújtott  Hantosi Parkban 
játszótér építése pályázat megvalósítása érdekében 
felveendő hitel kamataihoz, valamint a hitelfelvétel 
költségeihez ( hitelbírálati díj, folyósítási jutalék) szükséges 
fedezet biztosítása, valamint a  a pályázati támogatásból 
már nem fedezhető, de a projekt megvalósításához 
szükséges  a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 
78/2003.(XI.27.)GKM rendelet 3 § (2) bekezdése szerinti 
használatba vétel előtti ellenőrzéséhez  szükséges fedezet  
biztosítása céljából. 
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Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
támogatási szerződést a  Hantosi  Faluvédő és Kulturális 
Egyesülettel aláírja. 
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz 
csatolva)  
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013-évi költségvetéséről szóló 1/2013. ( 
II.13.) önkormányzati rendelete 6. számú mellékletében szereplő működési és 
felhalmozási pénzeszköz összegét 420.000- Ft azaz négyszázhúszezer forinttal 
megemeli a 2013. évi költségvetési tartaléka terhére.  
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően  a 
költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő:   a támogatás átutalására: 2013. augusztus 15 
A költségvetési rendelet módosítására: 2013. szeptember 30. 

 
4. napirend 
 
Bejelentések 

 
Koncz Tímea külsős alpolgármester: 
 
Annyi lenne a kérdésem, hogy a meglévő játszótéren a  csúszda meg van sérülve, ki 
van-e cserélve? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Már ki van cserélve. Tegnap  a játszótérnek  a zöld csúszdáját kicserélte az úriember 
egy pirosra. A zöldet nem vitte  el,  én mondtam,  ne vigye el,  mert  aki a kocsiknál is 
csinálja ezeket a spoilereket,  mondta , hogy  attól függ mekkora a sérülés 8-10-12ezer 
forintért  bele tud egy olyan foltot tenni,  hogy  javítás után nekünk még  tartalékba 
tökéletes lesz a csúszda..  
Elterjedt az is,  hogy ellopták a hintát, de az nem lopták el, igaz  3-4 napig nem volt 
meg az egyik hinta. Ezt úgy elvitték a munkások, hogy nekem se mondták, hogy 
elvitték, de  való igaz, hogy a csavarok annyira kilátszottak a hintán,  hogy a gyereket  
az ülő részénél  felsérthette volna és ezt  kijavították, megcsinálták és visszahozták.  
Miután telefonon szóltam az úriembernek, hogy ezt azért nem így kellett volna 
elintézni, elnézést kért, azt mondta ő nem tudta, hogy szólni kell.  
 
 
Van –e  valakinek még bejelentése? 
 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
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Nekem az iskolával kapcsolatban van kérdésem.  Én nagyon sokat gondolkodtam 
azon, hogy vagyunk a Mezőfalvai iskola tagintézménye még mindig, mikor a 
társulásunk megszűnt?  Azon a júniusi ülésen mondták azt, hogy a hantosi iskola a 
mezőfalvai tagiskolája. Ezt mondta a mezőfalvi igazgató és a vele lévő hölgy is. A 
múltkor ezt elfelejtette megkérdezni ezért kérdezem most: erről ki döntött?  
 
Fischer József polgármester: 
 
Ezt megmondom őszintén nem tudom.  A Társulás valóban megszűnt. 
Ha jól tudom mi a magunk módján visszakaptuk az önállóságunkat és mi  a 
tankerülethez tartozunk úgy, mint önálló iskola. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Én is így gondolom.  Akkor ezt a  tankerület saját maga döntötte el ? Azért  kérdezem, 
hátha  te tudsz valamit erről, mert nekünk elméletileg semmi közünk Mezőfalvához, a 
Társulás megszűnt. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem tudom. Én igazából egyetlen egy olyan kérelmet írtam, nem titok az Ilovszky 
Edinának, hogy  a fejlesztő helyiséget  szeretnénk vissza kérni, mert  most az 
óvodának arra nagy szüksége van ugyebár az átalakítás végett és hát sajnos így alakult 
a sorsunk, hogy fönt tudunk most erre  egy tantermet kialakítani, ott lesz  a fejlesztő 
helyiség. Ezt telefonon is mondtam neki és azt mondta írjuk le. De nem volt  szó 
akkor erről  és ő sem említett ilyet. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Mert azután a júniusi  gyűlés után a szülők megkérdezték ezt tőlem és én  azt 
mondtam nekik, hogy nem tudok erről  semmit, kérdezzék a polgármester urat Ő 
hátha tud erre válaszolni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nekem erről semmiféle papír nem jött, én ilyet nem kaptam. Kérdezem a 
jegyzőasszonyt Ő mit tud erről? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
2013. január 1-vel az iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásába és működtetésébe kerültek.  2012. decemberében Nagylók Község 
Polgármesterével és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ –KLIK- Sárbogárdi 
Tankerületének igazgatójával folytatott megbeszélésen elhangzott,  hogy 
megkérdezték a polgármester urat, szeretné-e, hogy a járáshatárhoz igazodva a KLIK 
Sárbogárdi tankerületéhez tartozzon a hantosi iskola vagy a Dunaújvárosi 
Tankerülethez. A polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy mivel az iskolával addig 
Mezőfalvával volt társulásba Hantos és Mezőfalva a Dunaújvárosi Tankerülthez 
tartozik a hantosi iskola is a Dunaújvárosi Tankerülethez tartozzon. 
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Tud arra is példát, hogy egy iskola a 2012/2013. tanév végével tankerületet váltott és 
a település járásához igazodó Tankerülethez került az Önkormányzat 
kezdeményezésére. 
 
Feltételezem,  mivel a 2012/2013. tanévben a Hantosi Általános Iskola a Mezőfalvai 
Petőfi Iskola tagiskolájaként működött és mivel mindkét iskola ugyanazon 
tankerülethez- a Dunaújvárosi Tankerülethez tartozik - ezért működik a Hantosi 
Általános Iskola a Mezőfalvai Petőfi Iskola tagiskolájaként.  
 
 
De erre a kérdésre a pontos választ a KLIK Dunaújvárosi Tankerülete igazgatója tud 
adni. 
  
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen így volt. Az is igaz, hogy a Társulásunk Mezőfalvával megszűnt. Megkérdezi a 
tankerületi igazgatót erről, úgyis beszélnie kell vele.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Azért kérdeztem meg, mert a júniusi ülésen megütötte a fülemet, hogy a mezőfalvi 
igazgató asszony azt mondta a hantosi igazgatónak, hogy  tagintézmény vezető 
helyettes, amit nem értettem, mert tudomásom szerint a társulás megszűnt így hogy 
lehetne  a hantosi iskola a mezőfalvai tagiskolája. Nem a tankerület bánt engemet, 
hanem a tagintézmény kifejezés. Azért kérdeztem meg, hátha tudsz erről valamit. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megkérdezem  tankerületi igazgatót erről . A Társulás megszüntetéséről valóban 
döntöttünk . Az  biztos, hogy a  Tündével és  a tankerület vezető asszonnyal tartott 
megbeszélésen azt mondták,  hogy adnak anyagot a felújításra, meszelésre,   az 
embert  oldjuk meg mi, a számlát pedig a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest 1051 Nándor utca 32  kell kérni és nem Mezőfalvára.   
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Megkérdezem az óvoda átalakítása  hogy áll? Láttam kívülre még egy ablakot kellett 
betenni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Az óvodában a Módszertani Intézettől ott járt  hölgy, aki segítő szándékkal úgymond 
felmérte az óvodát és tett pár észrevételt: kell egy plusz ablak mert kevés a 
természetes fény, bővíteni, javítani kell a világítást is kb. 1,3 m magasságban 
takarítható, lemosható felületnek, lambériának kell lennie. 
Ez azután volt miután mi általunk tervezett átalakítást megkezdtük és amit a  200ezer 
forintból meg is tudtuk volna csinálni. 
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A Módszertani Intézettől jött höly tehát előírta, hogy egy méter húsz centi 
magasságban takarítható felület kell felraknunk , így lambériát kell vennünk és ezáltal 
egy kicsivel több lesz a költség,  az biztos. Mostani állás szerint készen vannak az  
ablakok, a fal ki van bontva,  le van már meszelve, nem titok Garbacz László vállalta 
a laminált padló lerakását. Most a hétvégén vagy a jövő hét elején az átpakolás is 
megtörténik. Ha  megjön az engedély , mert azt mondta itt a tankerület vezetőasszony, 
hogy szerinte ennek nem lesz akadálya, akkor már úgy pakolunk, hogy  fejlesztő 
terembe kerülnek azok  a bútorok, amik az iroda helyiségbe valók, azt szeretnénk  a 
fejlesztőből úgymond kialakítani, hogyha jön egy szülő vagy valami vendég, akkor 
oda félre tudjanak húzódni, illetve raktárként is használhatják majd. 
 Ott  egy fal kibontása fog történni. Szerintem az idővel jól állunk,  úgyhogy  meg 
tudjuk csinálni,  kész lesz . A költségek biztos vagyok benne, hogy nőnek, még 
szerintem 100-150ezer forinttal többe fog kerülni. De ez mondom sajnos azért van, 
mert ezeket az átalakítás megkezdése után mondta a hölgy.  Az is új költség, hogy a  
kisgyermek WC-nél előírták például, hogy a gyerek által lehúzhatónak kell lenni a 
WC-nek, tehát azt is ki kell cserélni ez a régi eltekerős csapos megoldást nem jó vagy 
nyomó gombos vagy lehúzósnak kell lenni. A  felnőtt WC-nél ajtót kell feltenni, ezt a 
dolgozók kérték.  
 Amit az intézményvezető Krisztina is kért és szerintem nem egy nagy költség, hogy   
a riasztó akkor már abba a  helyiségbe is kerüljön, amit  egy fal fúrással, kb.12ezer 
forint költséggel plusz a szerelési díj megoldható és  akkor az is be lesz védve. 
 De én azt mondom, hogy idővel jól állunk mert ez a csapat, a   közmunkások,  tették 
a dolgukat és dolgoztak,  kimeszeltek a falak színét és a  laminált lapok színének 
kiválasztását az óvodai dolgozókra bíztam. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Nem lenne jobb a laminált lapokat akkor lerakni, amikor a másikba visszarakodtok? 
Így csak ide-oda rakjátok, húzkodjátok azt a sok bútort. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Gondoltunk arra csak túl sok a bútor, meg az egyéb dolog.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Ha odaadják a fejlesztő helyiséget, akkor kevesebb dolgot kell ide-oda tenni. Amit az 
irodába szánnak azt egyből oda tudjátok vinni. 
Szőnyeget is teríthettek le és arra is rakodhattok. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Szőnyeget is gondoltunk mindenképpen meg azt is , hogy arra is, hogy azt ott 
hagyjuk, aminek a por mondjuk nem árt,  mert ott sajnos a falbontással lesz porolás. 
Nagyon le kell takarni. 
 
Utána  takarítás, rámolás, pakolás lesz, tehát össze kell dolgozni, de   tudnak még 
kérni külsős segítséget is, itt is vannak az asszonyok, diákmunkások is ,  úgyhogy lesz 
ott segítség,  meg fogjuk tudni oldani.  
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Az átalakítással  tudunk négyzetmétert nyerni,  mert eddig azt hiszem 47 gyerek van, 
ezzel  a létszámmal kell számolni.  
 
 

A képviselő-testület   ülésén további   bejelentés  nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  
 
Megköszönte a megjelenést, s az  ülést 18.00 perckor  bezárta.                      

 

   K.m.f. 

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

 
/ : Hangyál Csaba  :/ 

jkv. hitelesítő 


