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Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 
12-én      ( csütörtökön  ) 17.00  –órakor     tartott nyilvános   üléséről.     
 

Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné Koncz Katalin ,  
                         Hangyál Csaba ,                                    
                         Suhaj Józsefné  

 Zab Zsuzsanna 
                         települési képviselő 
 
 Igazoltan távol maradt: Koncz Tímea külső alpolgármester             
                                         
Továbbá:           
                       Gálné Papp Erika jegyző  
             Samuné Léhner Erzsébet  főelőadó , jegyzőkönyvvezető 
Horváthné Varjas Krisztina a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsőde megbízott vezetője 
Léhner Balázsné a „Hantosi Iskoláért” Alapítvány kuratóriumának elnöke 
 

                         
                         

 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, 
Koncz Tímea külsős alpolgármester egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az 
ülésen. 
A képviselő-testület ülését   megnyitja.  
 
 Külön köszönti az ülésen megjelent  óvodavezető asszonyt és a „Hantosi Iskoláért” 
Alapítvány kuratóriumának elnökét. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zab Zsuzsanna települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és  öt     igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Zab Zsuzsanna   települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
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Napirend:  

 
1.) Döntés a „Hantosi Iskoláért” Alapítványhoz való csatlakozásról 

Előadó: Fischer József polgármester 
 

2.) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és a Gesztenyés Kert Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde valamint a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és 
a Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsőde  intézmények 
munkamegosztás és felelősségvállalás, valamint az előirányzat feletti jogosultság 
gyakorlásának rendjéről szóló megállapodás megkötéséről 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

3.) Hantosi  Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2013. évi 
költségvetésének  I-III. negyedévi teljesítése 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

4.) Hantosi  Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi 
költségvetésének koncepciója 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

5.) Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

6.) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal I-III. negyedévi teljesítése 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

7.) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

8.) Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítése 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

9.)  Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

10.) Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésiének koncepciója 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

11.) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének koncepciója 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

12.)  Hantos  Községi Önkormányzat  2014. évi költségvetésének koncepciója 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

13.) Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

14.) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

15.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
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Előadó: Fischer József polgármester 
 

16.) A  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet elfogadása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

17.)  A  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról  
és személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

18.) A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet véleményezéséről 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

19.) Központi orvosi ügyelet közös működtetésére vonatkozó megállapodás elfogadása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

20.) Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás megszűnése 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

21.) Döntés közvilágítás fejlesztéséről a 2434 Hantos  Rákóczi közben  és a 2434 Hantos, Táncsics 
utcában 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

22.) Döntés földhaszonbérleti díjak emeléséről,  valamint  döntés az ömkormányzat tulajdonát 
képező , hantosi 479/15 hsz-ú szántó bérbeadásának módjáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

23.)  Tájékoztató a  hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ  
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projektről, Döntés a 
„Hantosi IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” projekt érdekében , a hantosi ingatlan-
nyilvántartásban 0236/8 hrsz-ú    ingatlan egy részének megvásárlásáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

24.) Tájékoztató a  Lepcsényi Tamásnak az Önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos kérelmében  hozott  130/2012. (XII.12.) számú határozata 
végrehajtásáról , a 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő kérelméről. 
 

25.) Bejelentések 
 

 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 
           

 
1. napirend 

 
Döntés a „Hantosi Iskoláért” Alapítványhoz való csatlakozásról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 

 
 

A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó Alapító okirat tervezetét, a 
„Hantosi Iskoláért” Alapítvány kérelmét  és határozati javaslatot áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Fischer József polgármester:  
 
A Képviselő-testület tagjai részére kiküldött írásos anyag valamennyi információt 
tartalmazza. Röviden annyival egészíteném ki a kiküldött anyagot, hogy egy lelkes kis 
csapat Léhner Balázsné , Anita vezetésével összeállt és az iskola érdekében 
létrehozták ezt az Alapítványt. Nagyon sok településen működnek kuratóriumok, 
alapítványok azzal a szándékkal, hogy segítsék a tanulókat programokkal, programok 
szervezésével,  vagy anyagi ösztönzéssel. Hantos Általános Iskolájának Alapítványát 
is hasonló szándékkal hozta létre ez a lelkes kis csapat.  
Javaslom, hogy az önkormányzat is legyen ott  az alapító tagok között, 30.000 Ft tőke 
biztosításával. 
 
Felkéri Léhner Balázsnét, hogyha kívánja,  egészítse ki a „Hantosi Iskoláért” 
Alapítvány írásos kérelmét.   
 
 
Léhner Balázsné „Hantosi Iskoláért” Alapítvány kuratóriumának elnöke:  
 
Igazából nekem célom az volt Alapítvánnyal az ,hogy sportolási lehetőséghez segítsek 
olyan gyermekeket, akiknek erre  nincs  más  lehetőségük. Van ugyan a faluban tánc- 
társastánc és néptánc is, de nem minden gyerek szeret táncolni. Súlyemelésre meg 
általános iskolás gyerekeket nem buzdítunk. Más lehetőség  nincs és  mivel busszal 
eljárni innen, máshová hordani a gyerekeket,  akiknek nincs autójuk vagy anyagi 
lehetőségük nagyon nehézkes , ezért szeretném,  ha erre pénzt gyűjtenénk és edzőt 
megfizetve teremtenénk meg a lehetőséget más sportolási lehetőségre. 
Gondoltam kempó edző megfizetésére Sárosdról, ha vállalja. De ha Ő nem akkor  
Szabadegyházán karate edzőre is gondolt. Amennyiben egyik sem vállalja szóba jöhet 
még a lovaglás vagy úszás vagy bármilyen sport , ami megmozgatja a gyerekeket és 
segít levezetni  a feszültségeiket. Mindezt úgy szeretném ,hogy  nagy csoportos 
óvodás kortól egészen 20 éves korig ingyenesen biztosítsuk ezeket a sportolási 
lehetőségeket, ehhez kell az Alapítvány illetve a pénz. 
Röviden erre gondoltam a  sport részben . A  másik részben pedig az iskolás gyerekek 
nyaraltatását segítenénk ,mert az is elég nagy anyagi terheket ró a gyerekek szüleire. 
Céljaink között szerepel az iskolai kirándulások támogatása  is. Röviden ennyi lenne 
amiért szeretnék kérni pénzt illetve azt, hogy az Önkormányzat is legyen alapító tag 
az Alapítványba. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Köszönöm szépen a „Hantosi Iskolárt” Alapítvány kuratóriumának elnöke szóbeli 
kiegészítését. 
Röviden én is szeretném még kiegészíteni a kiküldött anyagot és az itt elhangzottakat 
azzal, hogy a papírmunkát az Alapítvánnyal kapcsolatban Dr. Nagy Viktor ingyen és 
bérmentve végezte, ami igen nagy segítség volt. Ezért innen is szeretném  megköszöni 
neki az elvégzett munkát. Nem akármi egy ilyet összeállítani és keresztülvinni, Ő 
pedig már több településnek is elkészítette ezt. 
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Reméljük, hogy az Alapítványt be is jegyzik és nem fogják formai okokból 
elutasítani. Az sem titok, hogy a lakosság részéről is vannak olyanok, akik  az  
alapítvány tőkéjéhez jelentősen hozzájárultak. 
 
 Javaslom a képviselő testületnek ,hogy az Alapítványba alapító tagként vegyünk részt 
és támogassuk annak létrejöttét 30.000 Ft támogatással és a munkánkkal. 
 
Megkérdezi, hogy  napirenddel  kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Nagyon jó kezdeményezésnek tartom és éppen ezért támogatom az Alapítványba való 
részvételt és a 30.000 Ft-os támogatás odaítélését. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:     
 
Én is támogatom a kezdeményezést. Szeretném megkérdezni eddig mennyi pénz gyűlt 
össze? 
 
Léhner Balázsné „Hantosi Iskoláért” Alapítvány kuratóriumának elnöke:  
 
Eddig 142.000 Ft támogatás gyűlt össze az Önkormányzat támogatásán felül. Az 
Alapítvány alapító tőkéje . 100.000 Ft kell ,hogy legyen, amit  amit nem szabad 
felhasználni. Még nem kérdeztünk meg egy csomó vállalkozót, de arra gondoltam ezt 
csak akkor teszem meg, ha a kezemben van  ez a hivatalos papír. Ez tegnap került a 
kezembe, így csak ezután  tudok majd menni ,kérdezni, támogatást kérni. 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Én annyit szeretnék kérdezni: ez a 30.000 Ft tényleg hathatós segítség lesz? 
 
Fischer József polgármester:   
 
Közvélemény kutatást végeztem, szerintem elég nagy segítség ,de nem zárkózom el 
nagyobb összegtől sem. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a határozati javaslatban az szerepel, hogy a Képviselő-
testület az alapító, induló  tőkéhez nyújt 30.000 Ft támogatást.  
Amennyiben ezen felül kíván támogatást nyújtani az Önkormányzat az 
Alapítványnak, azt a többi civil szervezet támogatásához hasonlóan pályázati 
támogatás iránti igény benyújtásával, meghatározott cél megnevezésével és annak 
elbírálásával tudja megtenni. 
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Fischer József polgármester:   
 
Én azt mondom járjunk el, úgy ahogy a többi általunk támogatott civil szervezeteknél 
is szoktunk. 
Nyújtsák be a támogatás iránti kérelmüket és majd meglátjuk anyagi forrásaink 
mértékéhez képest mennyivel tudjuk támogatni az abban megnevezett célt. 
Nem azt mondom, hogy határ a csillagos ég , de ha van rá mód, támogatni fogjuk. 
Ez most egyfajta gesztus. 
 
Léhner Balázsné „Hantosi Iskoláért” Alapítvány kuratóriumának elnöke:  
 
Csomó tervünk van , arra, hogy miből tudunk pénzt szerezni. Tervezzünk bál 
szervezését, bolhapiacot de tervezem felkeresni azokat a cégeket, akik hantosi 
szülőket foglalkoztatnak, hogy támogassák az Alapítványt. 
. 
Fischer József polgármester:   
 
Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy „Döntés a „Hantosi Iskoláért” Alapítványhoz 
való csatlakozásról” című 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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 
 

Döntés a „Hantosi Iskoláért” Alapítványhoz való csatlakozásról 
 

Hantos községi önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a „Hantosi Iskoláért” Alapítványhoz való 
csatlakozásról „ című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hantosi Iskoláért” 
Alapítvány alapító okiratát- mely jelen határozat mellékletét képezi-  
megismerve, az abban foglalt célkitűzésekkel egyetértve  úgy döntött, hogy a 
„Hantosi Iskoláért” Alapítványhoz csatlakozik. 
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A csatlakozási szándék kinyilvánítása mellett a Képviselő-testület a „Hantosi 
Iskoláért” Alapítvány alapító okiratát- jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal- változtatás nélkül  elfogadja és az Alapítvány induló  vagyonához 
30.000 Ft azaz harmincezer forinttal hozzájárul.  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg! 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 
 
Léhner Balázsné a „Hantosi Iskoláért” Alapítvány kuratóriumának elnöke 17.18. perckor 
elhagyta az ülést, az ülés további részében nem vett részt. 

 
 
 
 
 

2. napirend 
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és a Gesztenyés Kert Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde valamint a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
és a Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsőde  intézmények 
munkamegosztás és felelősségvállalás, valamint az előirányzat feletti jogosultság 
gyakorlásának rendjéről szóló megállapodás megkötéséről 

Előadó: Fischer József polgármester 
 

 
 

A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést, munkamegosztási 
megállapodás tervezeteket és határozati javaslatot áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és a Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda- Bölcsőde valamint a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagylóki 
Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsőde  intézmények munkamegosztás és 
felelősségvállalás, valamint az előirányzat feletti jogosultság gyakorlásának rendjéről 
szóló megállapodás megkötéséről című napirendi pontnál felkéri a jegyző asszonyt, 
hogy egészítse ki a kiküldött anyagot. 
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Gálné Papp Erika jegyző:  
 
2012. január 1-jétől hatályba lépett a 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról. 
A jogszabály végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 10. §-a 
alapján az irányító szerv köteles az irányítása alá tartozó – a gazdasági szervezettel 
nem rendelkező - önállóan működő intézmények gazdasági, gazdálkodási feladatai 
ellátásra gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni.  
 
A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. § 
(4) bekezdésében kapott elhatalmazás alapján kerül sor, figyelembe véve az Ávr. 8. § 
(1)-(4) bekezdéseiben, és a 10. § (5)-(8) bekezdéseiben előírt szempontokat. Az 
önállóan működő költségvetési szerv jogállásáról a Korm. rendelet II. fejezete 
rendelkezik.  
 
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt 
költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét munkamegosztási 
megállapodásban rögzíti. Ezen megállapodás alapján kerül kialakításra és 
működtetésre az intézményi gazdálkodási feladatellátást biztosító szervezeti és 
informatikai struktúra. 
 
 Hantos Község Önkormányzatánál és Nagylók Községi Önkormányzatnál  csak a két 
önkormányzat által közösen fenntartott Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal az 
önállóan működő és gazdálkodó szervezet, így a Nagylók Községi Önkormányzatnál 
illetve a Hantos Községi Önkormányzatnál önálló  gazdálkodással nem rendelkező 
költségvetési szervei , a Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
(továbbiakban:Intézmények) vonatkozásában, a gazdasági szervezettel rendelkező 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalt  kell ki jelölni az intézmények előirányzatai 
tekintetében a tervezési, gazdálkodási,  finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási 
feladatok ellátására. 
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal -, a munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjét megállapodásban rögzíti, melyet a Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése szerint 
az irányító szerv – a Képviselő- testület- hagy jóvá.  
 
Az előterjesztés mellékletét képező munkamegosztási megállapodás – a jogszabályi 
változások és a gyakorlati működés során kialakult tényleges feladatellátás 
átvezetését tartalmazó – tervezet. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm  a kiegészítést.  Részemről nincs hozzáfűzni való. Ha valami nem világos, 
akkor én kérném a képviselő testület tagjait , tegyék fel a kérdéseket.  
Véleményem szerint egy nagyon szépen kidolgozott, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő anyagról van szó, aminek elfogadását javaslom. 
 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
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A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  „a  Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal és a Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde valamint a 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagylóki Csicsergő Óvoda és 
Egységes Óvoda és Bölcsőde  intézmények munkamegosztás és felelősségvállalás, 
valamint az előirányzat feletti jogosultság gyakorlásának rendjéről szóló 
megállapodás megkötéséről”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 
 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagylóki Csicsergő Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde  és a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és a 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde munkamegosztás 
és felelősségvállalás, valamint az előirányzat feletti jogosultság gyakorlásának 

rendjéről szóló megállapodás megkötéséről. 
 
 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 13. 
§ (1) bekezdés 3. pontjában alapján Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.) 10. § (4) bekezdésében kapott elhatalmazás alapján az alábbi 
határozatot hozza:  
 
1. Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylóki Közös 

Önkormányzati Hivatal és a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsőde között kötendő a munkamegosztás és felelősségvállalás, valamint az 
előirányzat feletti jogosultság gyakorlásának rendjéről szóló megállapodást, amelyet az 
előterjesztés 1. számú mellékleteként jóváhagyólag elfogad.  
 

2. Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal és a Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  
között kötendő a munkamegosztás és felelősségvállalás, valamint az előirányzat feletti 
jogosultság gyakorlásának rendjéről szóló megállapodást, amelyet az előterjesztés 
mellékleteként jóváhagyólag elfogad. 
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3. Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a jegyző és az 

intézményvezetők a megállapodást az elfogadás után aláírjak. 
 
Felelős:  Fischer József 
Határidő:   azonnal 
. 
 

 
3. napirendi pont 

 
Hantosi  Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2013. évi 
költségvetésének  I-III. negyedévi teljesítése 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést, és határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Hantosi  Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2013. évi 
költségvetésének  I-III. negyedévi teljesítése kapcsán kiküldött anyag áttekinthető, 
látható, hogy mire mennyi pénz lett költve. 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Horváthné Varjas Krisztina a Hantosi 
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde megbízott vezetője, aki a 
felmerült kérdésekre válaszolni tud. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  „Hantosi  Gesztenyés Kert  Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde 2013. évi költségvetésének  I-III. negyedévi 
teljesítéséről”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 143/2013. (XII.12.) számú 
határozata 

 
 

A Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsőde 2013. évi 
költségvetése I-III. negyedévi teljesítéséről  

 
Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hantosi 
Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsőde 2013. évi 
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda és 
Bölcsőde 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítését jelen határozat 1. 
számú melléklete szerinti részletezéssel,  5.461.000,- Ft teljesített bevételi 
főösszeggel és 5.053.000,-  Ft tejesített kiadási főösszeggel  elfogadja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős :  Fischer  József polgármester  
A teljesített kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
                                                                              Előirányzat                 Tejesítés 
             

• Személyi juttatások                                 5.548.000- Ft             2307.000,- 
Ft 

• Szociális hozzájárulási adó                     1542.000 - Ft                 579.000,- Ft 
• Dologi kiadások                                       1.770.000.- Ft                 1.451.000,- 

Ft 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer   József polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. napirendi pont 
 

Hantosi  Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi 
költségvetésének koncepciója 
Előadó: Fischer József polgármester 
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A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést, és határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Az anyagot a képviselő-testület tagjai megkapták. Ez az első olyan munkája az óvoda 
vezető asszonynak ,amit  segítséggel készített. 
 
Megkérdezi a jelenlévő óvodavezető asszonyt kívánja-e az írásos anyagot 
kiegészíteni? 
 
Horváthné Varjas Krisztina a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda- Bölcsőde megbízott vezetője:  
 
Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy tényleg ez az első költségvetés, amit én 
csináltam. Kértem hozzá segítséget, pont azért mivel az első év és,mivel nem láttam át 
még egy kerek évre ,hogy milyen kiadások és milyen bevételek lesznek. Ez csak egy 
tervezet, nem garantálom, hogy ebből minden így valósul meg. Én próbáltam mindent 
a legminimálisabbra levenni, hogy beleférjünk a költségvetésbe és tényleg olyan 
dolgokat ,amit a hétfői megbeszélésen kértem ,lehúztam, mert be kellett látnom, hogy 
nem férünk bele a dolgokba  . A munkaruha is felére le van véve ,hogy megfeleljünk a 
követelményeknek. Én csak 113.000 forintot szeretnék az Önkormányzattól  kérni. Az  
amit nem tudok, hogy fog megvalósulni ez a költségvetés. 
Az állam megígérte a pedagógus béremeléseket  jövőre is, de hogy ez  így lesz-e vagy 
nem ,nem tudom, az például nincsen belekalkulálva. Ezzel a fizetésekkel amik most 
vannak ezzel számoltam, remélhetőleg beleférünk 
 
Fischer József polgármester:   
 
Köszönöm. Az, hogy milyen ígéretek hangzanak el és abból mi valósul meg egy más 
kérdés. Tudjuk választások lesznek jövőre , majd meglátjuk, hogy az ígéretekből mi 
valósul meg. 
Az óvoda költségvetése nagyon barátinak tűnik, a 113.000 Ft-os önkormányzati 
támogatás elfogadhatónak tartom. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
 
 
 
 
 
Hozzászólások: 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Én átnéztem az óvoda 2014. évi költségvetése koncepcióját , és ez tényleg csak egy 
tervezet. Nagyon-nagyon csak tervezet, mert  például a negyedik óvónő bére még 
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nincs is betervezve és a fizetések se olyan mértékkel szerepelnek benne, amilyen 
mértékben a dolgozók kézhez kapják. Van az óvodában olyan dolgozó is, akinek nem 
114.000 Ft a fizetése. A másik észrevételem, hogy  az óvodapedagógusok  támogatása 
csak 8 hónapra van tervezve és csak ez az összeg szerepel a koncepcióba, így a 12 
hónapból 4 hónap támogatás elveszik. 
 
Horváthné Varjas Krisztina a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda- Bölcsőde megbízott vezetője:  
 
A 4 hónap óvodapedagógusok  támogatása  benne van, az   1. oldalon szerepel a 
koncepcióba. 
 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Rendben van, megtaláltam a koncepcióban. Úgy gondolom, hogy a koncepciónál nem 
érdemes a részletekbe belemenni, ezeket a vitákat majd a végleges költségvetés 
tárgyalásakor kell lefolytatnunk.  
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 A felsorolt összegek a valóságnak megfelelnek, ezek a bérek? 
 
 
 
Horváthné Varjas Krisztina a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda- Bölcsőde megbízott vezetője:  
 
 A bérek a valóságnak megfeleltek. Az egyik dolgozónak a kompenzációja van, amire 
Hangyál Csaba képviselő rákérdezett. Nem nagyon jelentős összeg,de ha gondolja 
odaírjuk. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Nem kell odaírni, majd a végleges költségvetés készítésénél kell erre figyelni, abba 
kell beleírni. 
 
 
 
 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a költségvetés összeállításakor, a tervezéskor a 
bérkompenzációt eredeti előirányzatként  nem tervezük. A bérkompenzációra 
pótelőirányzatként kapunk támogatást a központi költségvetésből, amelynek pontos 
összegét a költségvetés összeállításakor, az eredeti előirányzatok tervezésekor még 
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nem ismerjük. 
 
a költségvetési koncepcióban többek között a következő költségvetési évre vonatkozó 
tervezési irányokat kell meghatározni.  A koncepció egy viszonyítási pont, amelyhez 
tartania kell magát a végleges költségvetés összeállításakor. Természetesen 
történhetnek még 2014. február 15-ig törvénymódosítások is- például a megbízott 
vezető asszony által említett, a pedagógusok újabb béremelésére vonatkozó 
jogszabály módosítás- ami a végleges költségvetés számait a koncepcióhoz képest 
megváltoztatja. 
Ahogy a megbízott vezető asszonynak is említette a végleges költségvetés elfogadását 
követően, annak végrehajtásáért Ő felel majd. Amennyiben év közben bármilyen 
oknál fogva előirányzat, költségvetés módosítására van szükség, azt neki a 
polgármester úron keresztül a képviselő-testület felé  jeleznie kell, kérve a 
költségvetés módosítását. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a kiegészítést.  Van-e még valakinek kérdése?  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  „Hantosi  Gesztenyés Kert  Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének koncepciójáról”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 144/2013. (XII.12.) számú 
határozata 

 
 

 
Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Hantosi Gesztenyés Kert   
Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 
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előterjesztést megvitatta és a Hantosi Gesztenyés Kert   Óvoda és Egységes- 
Óvoda Bölcsőde  2014. évi költségvetésének koncepcióját jelen határozat 1. 
számú melléklete szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős :  Fischer   József polgármester  
 
Horváthné Varjas Krisztina a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 

Bölcsőde megbízott vezetője17.30 perckor elhagyta az üléstermet, az ülésen a 
továbbiakban nem vett részt. 

 
5.napirendi pont 

 
Védőnői Szolgálat  2013. évi költségvetésének I- III negyedévi teljesítéséről 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést, és határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:   
 
Az anyagot a képviselő-testület tagjai megkapták, láthatóak a kiadások teljesülései. 
A kiküldöttekhez nem kívánok kiegészítést tenni. 

 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  „Védőnői Szolgálat 2013. évi 
költségvetésének  I-III. negyedévi teljesítéséről”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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. 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 

 
Védőnői Szolgálat  2013. évi költségvetésének I- III negyedévi teljesítéséről 

 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Védőnői 
Szolgálat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló 
tájékoztatót és azt elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat  2013. évi bevételeinek teljesítését 
2.574.000.- Ft-tal, a tejesített kiadásokat 2.121.000.- Ft-tal elfogadta. 
 
A teljesített kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
                                                                              Előirányzat                 Tejesítés 
             

• Személyi juttatások                              2.046.000.- Ft              1.513.000.- Ft 
• Szociális hozzájárulási adó                     492.000.- Ft                 389.000.- Ft 
• Dologi kiadások                                      365.000.- Ft                 219.000.- Ft 
• Tartalék                                                   542.000.- Ft                 453.000.- Ft 

 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer  József polgármester 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. napirendi pont 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi teljesítése 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
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A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést, és határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyaghoz kiegészítésképpen hozzáteszi, hogy Hantos Községi 
Önkormányzat 1.782.000 Ft-ot utalt át eddig a Közös Hivatal fenntartására , Nagylók 
Községi Önkormányzat pedig csak 83.000 Ft-ot de az év végéig a jóváhagyott és 
szükséges mértékig Nagylók is átutalja a támogatást. 
Megkéri a jegyző asszonyt, hogy tegye meg kiegészítését. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati  Hivatal   2013. évi I. –III. negyedévi teljesítéséről 
szóló beszámoló  elkészítése Magyarország központi  költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény, a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény , valamint államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a 
továbbiakban: Ávr.)  figyelembevételével történt. 
A 2013. évtől kezdődően átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a 
finanszírozási rendszer is. A korábban normatíváknak nevezett központi támogatás 
helyett új finanszírozási struktúra került kialakításra „feladatfinanszírozás” 
bevezetésével. A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az 
önkormányzati hivatalok működésének támogatása.  Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 2. számú melléklete alapján a 
központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési 
kiadásaihoz.  A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a 
személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. 
Közös önkormányzati hivatal esetében a nem székhely szerinti önkormányzat – 
Hantos – a lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes 
lakosságszámához viszonyított arányában, a székhely szerinti önkormányzat – 
Nagylók  – a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó 
részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban.  
A támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év.  Az állami támogatás összege 2013. évre: 
26.991.000 Ft. 
Az  állami támogatáson felül a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó két 
Önkormányzattól a közös hivatal működéshez biztosított hozzájárulás képezi a  
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal bevételét. 
2013. évben jóváhagyott önkormányzati hozzájárulás Nagylók Községi 
Önkormányzat esetén 2.698.000 Ft,  Hantos Községi Önkormányzat esetén: 2.375.000 
Ft, Az önkormányzati hozzájárulás összege összesen : 5.073.000 Ft  
 
 
 
 
Tekintettel arra, hogy a két önkormányzat között a közös hivatal létrehozására és 
működtetésére vonatkozó megállapodás szerint Hantos Község Önkormányzata 
részére a jóváhagyott költségvetésben megállapított önkormányzati hozzájárulás 
összegét 12 hónapra arányosan számlázzuk ki, amit Önkormányzatunk meg is fizetett. 
Nagylók Községi Önkormányzat a jóváhagyott önkormányzati támogatás őt terhelő 
részét a költségvetési év zárasakor a tényleges kiadások tükrében fizeti meg. Ez az 



 
18 

 

oka a 2013. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóban 
szereplő, a két önkormányzat eltérő hozzájárulására, hiszen az a 2013. szeptember 30-
ig történt tényleges teljesítéseket tartalmazza. Az előterjesztéssel kiküldött határozati 
javaslat mellékletét képező táblázatból látható, hogy a kiadásokat elkülönítve 
kimutattuk a Kirendeltség illetve a székhely településen működő Hivatal esetén is. 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének zárásakor lesz 
mód a két önkormányzat által ténylegesen fizetendő hozzájárulás mértékének 
megállapítására és kevesebb átutalt hozzájárulás esetén annak megfizetésére, több 
esetén pedig annak visszautalására. 
A Közös Hivatal finanszírozására vonatkozó szabályok – melyeket a már említett 
közös hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás tartalmaz- 
alapján végzi a könyvelést a Hivatal. A Körjegyzőség esetén is hasonló finanszírozási 
szabályok alapján jártunk el, csak akkor a Körjegyzőség fenntartására kapott állami 
normatíva lényegesen kevesebb- 5 millió forint körüli - összeg volt, így nyilvánvaló, 
hogy mindkét önkormányzat részéről lényegesen nagyobb, havi rendszerességű 
hozzájárulást igényelt a Körjegyzőség biztonságos működtetése.  
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének tervezett 
bevétele ( állami támogatás és önkormányzatok hozzájárulása összesen: 32.064.000 Ft 
, melynek 2013. I. –III. negyedévi  teljesítése : 22.308.000 Ft,  ami 69,57 %-os 
teljesítést mutat. 
 A 2013. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve 
a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény helyébe lépő, 2012. március 1-jétől 
hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza, 
továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 53.§ (1) bekezdése 
2013. évben is a korábbi évekhez hasonlóan  38.650 Ft-ban állapítja meg.   
 Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői  alapilletményét,  a 10%-os 
illetménykiegészítés is a személyi juttatások rovat tartalmazza a törzshivatalra és a 
Kirendeltségre megbontva, továbbá a béren kívüli juttatásként a cafetéria juttatások  
összege is. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 1 fő 
jegyző és 7 fő köztisztviselő. 
A cafetéria rendszerét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, 
hiszen a törvény 53.§ (2) bekezdése alapján 2013.évben a juttatások együttes összege 
nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren 
kívüli összegeknél ezzel, a bruttó 200.000 forinttal számoltunk köztisztviselőnként. 
Fontos, hogy a keret összeg bruttó módon értendő, tartalmazza a járulékait is, azaz a 
juttatás éves összege fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót 
terhelő közterhek megfizetésére is. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a 
kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást. 
A személyi juttatások 2013. évi előirányzata 18.174.000 Ft , melyből 2013. I.-
III.negyed évi teljesítés 13.603.000 Ft, ami 74,84 %-os teljesítést mutat. 
A munkaadókat terhelő juttatások ( szociális hozzájárulási adó) 2013. évi előirányzata 
4.850.000 Ft, melyből a 2013.  I. –III. negyed évi teljesítés 3.417.000 Ft, ami 70,45 
%-os teljesítést mutat.  
A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal  dologi kiadásait 
is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő, illetve itt kerültek 
elszámolásra az egyéb folyó kiadások között a köztisztviselők cafetéria- juttatását 
terhelő kifizetői SZJA kötelezettség.  
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A dologi kiadások 2013. évi előirányzata 9.020.000 Ft, melyből 2013. I. –III. negyed 
évi  teljesítés 3.592.000 Ft, ami 39,89 %-os teljesítést mutat. 
 
Összefoglalva: látható, hogy Időarányosan jelentős kiadási megtakarítás és bevételi 
lemaradás mutatkozik.  
A dologi kiadások tekintetében év végéig növekedés várható, hiszen az év elején 
történt számla átírásokhoz szükséges időtartam miatt több a közös hivatalt terhelő 
kiadást az önkormányzatok  számlájáról egyenlítettünk ki, melynek könyvviteli 
rendezését évvégéig rendeznünk kell.  
 
Összességében a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 
kiadási előirányzata 32.064.000 Ft, melyből 2013. I.-III. negyed évi teljesítés 
21.829.000 Ft, ami  68,07 %-os teljesítést mutat. 
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése I.-III. negyedévi  
teljesítését részletesen- jelen előterjesztést mellékletét képező táblázat mutatja. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  „ Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal  2013. évi költségvetésének  I-III. negyedévi teljesítéséről”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyed 

évi teljesítése 
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Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III negyedéves teljesítéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesített 
bevételét 22.308.000.- Ft-tal, a teljesített kiadását 21.829.000.- Ft-tal fogadta el.  
 
A teljesített kiadásból:  

• A személyi jellegű előirányzat         13.603.000.- Ft 
• A szociális hozzájárulási adó             3.417.000.- Ft 
• A dologi kiadás                                  3.592.000.- Ft 

 
A teljesített bevételből: 

• A központi költségvetésből kapott támogatás 20.243.000.- Ft 
• Az önkormányzati hozzájárulások összege       1.865.000.- Ft 

 
A feladat ellátáshoz: 

• Nagylók Község Önkormányzata        83.000- Ft-tal 
• Hantos Község Önkormányzata     1.782.000.- Ft-tal 

járult hozzá. 
 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 
hogy a Közös Hivatal adatait Nagylók Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I-III negyedéves tejesítéséről szóló tájékoztatóba való 
beépítéséről gondoskodjon.  
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 

7. napirendi pont 
 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó  határozati javaslatot 
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot megkapta, ahhoz nem 
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kívánok  kiegészítést fűzni. 
Bízzunk benne ,hogy az állam az  ígéreteket be fogja  tartani, sőt lehet, hogy a 
választások előtt még kapunk plusz támogatást a feladat ellátására. 
 
A napirend feletti vitát megnyitom.  
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  „ Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal  2013. évi költségvetésének  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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2013. (XII.12.) számú 
határozata 

 
 

a Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 
módosításáról  
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1.) Hantos Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó – a 
Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 
módosítása című előterjesztést megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést 
hozta: 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal  2013. évi költségvetésének módosítását  32.064 e 
Ft bevételi és 32.064 eFt kiadási előirányzattal,  

 
a kiadási előirányzatból 

• a személyi jellegű előirányzatot 19.096 eFt-tal,  
• szociális hozzájárulási adót 5.120 eFt-tal,  
• a dologi előirányzatot 7.848 eFt-tal  

 
a bevételi előirányzatból  

• a központi költségvetésből kapott támogatás 26.991 eFt-tal,  
• az  önkormányzati hozzájárulások összegét 5.073 e Ft-tal 

 
 jóváhagyja. 
 
A feladatellátáshoz 

• Nagylók Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását  2.698 eFt-
ban,  

• Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását 2.375  eFt-
ban,  

• állapítja meg. 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi engedélyezett létszámkerete:  
8 fő 
2.) Hantos  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Közös Hivatalban a 
béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen 200.000 forint összegben 
határozzák meg.  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  utasítja a polgármestert, 
hogy a Közös Hivatal módosított költségvetésével kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Fischer  József polgármester 
Határidő: 2013. december 31.                       
 
 
 

 
 
 

8. napirendi pont 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítése 

Előadó: Fischer József polgármester 
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A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és  határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagból látható, hogyan alakult az Önkormányzat költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítése %-an kimutatva.  Tisztán érthetően kidolgozva benne van , mire 
fordítottuk a pénzünket. 
 A napirend feletti vitát megnyitom. 
 
 Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  „ Hantos Községi Önkormányzat 2013. 
évi költségvetése I-III. negyedévi teljesítéséről ”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2013. (XII.12.) számú határozata 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének ¾ évi teljesítéséről 

Hantos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. 
évi XXXVIII. tv. 79.§-a alapján a helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló 
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
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1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának ¾ évi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat  adatait – a 
Hantos Községi Önkormányzat  1/2013. (II. 13.) számú költségvetési rendelete 2.§-ban meghatározott 
címrend szerint – tartalmazza. 

Az önkormányzat  2013.  évi költségvetési  előirányzatainak ¾ évi alakulása (Me.: ezer Ft) 
2. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az 

alábbiak szerint fogadja el: 

megnevezése Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2013. ¾ évi teljesítés 
Teljesítés alakulása 

% 
Kiadások 

 Fő-összesen 
109 550 111 658 99 848 89,4 

Bevételek  
Fő-összesen 

109 550 111 658 94 967 85,0 

Ennek  részletezését a beszámoló  1. számú melléklete tartalmazza. 
3. Az önkormányzat 2013. ¾ évi költségvetési támogatások bevételeinek 
- a módosított előirányzatokat, 
- a ¾ évi teljesítést 

az előterjesztés 10. számú melléklete bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. 
4. Az önkormányzat 2012. ¾ évi  működési kiadásainak  teljesítését a  beszámoló 2. számú melléklete 

szakfeladatonkénti  bontásban tartalmazza. 
 Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

2013. ¾ évi teljesítés 
Teljesítés 
alakulása 

Felújítási és felhalmozási 
kiadások összesen: 

7 386 7 386 9023 122,2 

Ebből: 
- felújítások 1 400 1 400 1704 121,7 

- felhalmozási célú 
kiadások 

5 986 5 986 7319 122,6 

Az önkormányzat  felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását      
feladatonként a tájékoztató  6. számú melléklete tartalmazza. 
5. Az önkormányzat végleges pénzeszköz átadásának, egyéb támogatás teljesítését és a teljesítés alakulását a  

beszámoló 3. és 5 számú  melléklete rögzíti. 
6. Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak teljesítését és a teljesítés alakulását  a 

beszámoló 12. számú  melléklete tartalmazza. 
A tartalék összegének alakulásáról 

7. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

Tartalék 20 358 22 430 
Ebből: 

 általános tartalék 20 358 22 430 

Ebből:  
Felhalmozási célú 10 000 10 000 

Működési célú 10 358 12 430 

céltartalék 0 0 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer  József polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. napirendi pont 
Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Előadó: Fischer József polgármester 
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A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és  rendelet 
tervezetet  áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A napirend feletti vitát megnyitom, amennyiben kérdés van válaszolunk rá. 
 
Hozzászólások: 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Az óvoda miatt van szükség rendelet módosításra? 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Ahogy az előterjesztésből is kitűnik, nemcsak a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetésének beépítése végett van szükség az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására. Az előző 
rendelet módosítást követően kapott pótelőirányzatok valamint az azóta keletkezett 
többletbevételek valamint kiadási oldalon a tartalék módosítása miatt van szükség a 
rendeletmódosításra. 
  
Fischer József polgármester:  
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
szóló  előterjesztést és rendelet- tervezetet  fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó rendelet-tervezetet  elfogadja, az   névolvasásra 
igennel, vagy nemmel szavazzon. 
 
Fischer József: igen, Fischerné Koncz Katalin: igen, Hangyál Csaba : igen, Suhaj 
Józsefné: igen, Zab Zsuzsanna: igen. 
 
 
Szavazás a rendeletről:  
Minősített többséggel:  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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a napirenddel kapcsolatban : 
öt     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta:  
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2013. (  XII.16.  )  számú 

rendelete 
 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. 
(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. 
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

rendelet-   tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 
 

( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

10. napirendi pont  
 

Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének koncepciója 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és  határozati 
javaslatot   áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagból látható, hogy a koncepcióba be lett építve a cafetéria , amit már 
idén is kapott a védőnő és a további plusz juttatások is. 
 
Megkéri a jegyzőasszonyt, hogy tegye meg kiegészítését.  
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A Védőnői Szolgálat Hantos Községi Önkormányzattal kötött feladat-ellátási 
szerződés alapján Hantos és Nagylók településen is ellátja a védőnői alapellátásba és 
az iskola-egészségügyi védőnői feladatokat. 
A Védőnői Szolgálat költségvetési koncepciójának összeállításakor figyelemmel 
voltunk  a  védőnői szolgálat 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesülésére 
továbbá a 43/1999.(III.3.) kormányrendeletre továbbá az ezt módosító 
362/2013.(X.11.) Kormányrendelet előírásaira is. 
  
A Védőnői Szolgálat bevétele az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Fejér Megyei 
Igazgatóságával kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított támogatása, 
melynek mértékére az előírásokat  a 43/199. (III.3.) Kormányrendelet 21.§-a 
tartalmazza a részletszabályokat. 
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A finanszírozási szabályok alapján a védőnőt a fix összegű díj 15%-a a védőnőt 
megillető területű pótlék, amely összege 15.000 Ft. Területi pótéként havi 20.000 Ft-
ot terveztünk és fizettünk ki a védőnő részére, ennek mértékét javasoljuk, hogy a 
2014. évi  koncepcióba beépíteni. 
A személyi juttatások tervezésénél  figyelemmel kellett  lennünk  a   az egyes 
egészségügyi dolgozók43/199. (III.3.) Kormányrendelet 21.§- (4) bekezdésére,  mely 
szerint az ellátottak létszáma után járó díjazás 12%-a közvetlenül a védőnő díjazására 
fordítandó 2013. június 30-val őt megillető díjazásán felül első alkalommal 2013. 
július hónapban .  ennek érdekében a  Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetési 
koncepciójába  192.e Ft cafetériáa keretet javaslunk meghatározni.  
 

A 362/2013.(X.11.) Kormány rendelet  (2) bekezdése értelmében „ 2013. november 
1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, 
védőnői, iskola-egészségügyi, fogászati, fogászati ügyeleti és a 21/A. § szerinti 
egészségügyi szolgáltatókat 2013 novemberében egyszeri díjazás illeti meg, amelynek 
mértéke azonos az adott szolgáltató 2013. november havi finanszírozásának a Módr4.-
gyel érintett díjai 10 havi összegének és a 2013. január–október hónapok között 
részére kifizetett, a Módr4.-gyel érintett finanszírozási díjai összegének a 
különbözetével. 

(3) A védőnői szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét a védőnő 
egyszeri kiegészítő díjazására köteles fordítani. 

(4) A védőnői szolgáltató a 2013. november hónapra és 2013. október hónapra járó 
finanszírozási díjainak – ide nem értve a (2) és a (3) bekezdés szerinti egyszeri díjazás 
összegét – különbözetével köteles a védőnő havi díjazását megemelni, első 
alkalommal a 2013. november hónapra járó díjazásával egyidejűleg.” 

 
Fenti rendelkezéseket is figyelembe kellett vennünk a Védőnői Szolgálat személyi 

juttatásainak tervezésénél.  
A Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetése koncepciójában a dologi kiadásokat a 

2013. évi I-III. negyedévi teljesítés alapján terveztük. 
 
Tájékoztatásul elmondja még, hogy az idei év novemberében a Védőnői Szolgálatot 

illetően  volt egy ellenőrzés az OEP részéről, ahol azt vizsgálták, hogy szolgáltatóként 
eleget tett az Önkormányzat jogszabályokban előírt kötelezettségének a védőnői 
bérezés tekintetében. A vizsgálat megállapította, hogy a szolgáltató önkormányzat a 
havi 15.000 Ft területi pótlék helyett havi 20.000 Ft területi pótlékot a védőnő 
számára kifizet, így maradéktalanul eleget tesz jogszabályba foglalt 
kötelezettségének. A vizsgálat megállapította továbbá, hogy  munkáltatói terhekkel 
együtt bruttó 12.800 Ft kivételével a szolgáltató önkormányzat a 2012. novemberében 
történt jogszabály  módosításban előírt bérrendezési kötelezettségének is eleget tett. 
Azóta a dolgozó megkapta a számára még járó juttatást cafetéria formájában illetve 
megtörtént az idén októberben előírt bérrendezés miatti átsorolása is. 

Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy Nagylók Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2013. december 5-én tartott ülésén a Védőnői Szolgálat 2014. 
évi költségvetése koncepcióját egyhangúan elfogadta, éppúgy, mint a Védőnői 
Szolgálat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló határozatot 
illetve a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló határozatot, a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatot és a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének koncepciójáról szóló határozatot 
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is, abban a formában, ahogy azt a mostani képviselő-testületi ülésen tárgyalja Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 
 
Fischer József polgármester:   
 
Köszönöm a kiegészítést.  Van ehhez még valami kérdés? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  „ Védőnői Szolgálat 2014. évi 
költségvetése koncepcióról ”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 

Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének koncepciójáról 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének 
koncepcióját és azt a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal-  
változtatás nélkül elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Védőnői Szolgálat 2014 évi 
költségvetés tervezetével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg . 

 
 
Felelős:      Fischer  József polgármester 
Határidő: 2014. február 15. 
 
 
 
 

11. napirendi pont 
 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 
koncepciója 
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Előadó: Fischer József polgármester 
 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó határozati javaslatot  
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A koncepcióból látható, hogy az előző napirendi pontnál elfogadott idei évi 
számokkal terveztünk, a költségvetési főösszeg 32.064.000 Ft. A határozati javaslat 
mellett található táblázat részletesen tartalmazza az egyes kiadásokat. Egyenlőre 
változásokról nem tudunk a finanszírozást illetően, remélhetőleg februárban már több 
információnk lesz.  
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ahogy azt már az előző napirendi pontnál említette Nagylók Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete a 2013. december 5-én tartott ülésén a Nagylóki közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének koncepcióját a mai ülésre 
előterjesztett előterjesztéssel és határozati javaslattal megtárgyalta és azt egyhangúan 
változtatás nélkül elfogadta. 
 
Fischer József polgármester:  
 
 Köszönöm. Én is javaslom elfogadni. 
 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy napirendi ponttal kapcsolatban 
 van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
  

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  „ Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal  2014. évi költségvetése koncepcióról ”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
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Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal  2014. évi költségvetésének 
koncepciójáról 

 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal  2014. 
évi költségvetésének koncepcióját és azt a jelen határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal változtatás nélkül elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal  2014 évi költségvetés tervezetével kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket tegye meg . 

 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2014. február 15. 
 
 
 

12. napirendi pont 
 

Hantos  Községi Önkormányzat  2014.évi költségvetésének koncepciója 
 

A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és  határozati 
javaslatot   áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
A célok 2014-ben is  továbbra is azok, amit eddig is képviseltünk: az intézmények 
zavartalan működése. 3 nyertes LEADER-es pályázatunk megvalósítása.  
Tehát ezeknek a pályázatoknak a megvalósítása a  legfontosabb sorban, egymás után, 
természetesen nem egyszerre. 
 
 Elsőként az eszközbeszerzést tervezzük megvalósítani, ha minden jól megy még az 
idén december 21. előtt. Ezt követően illetve az előkészítő munkálatok tekintetében  
már januártól a térfigyelő kamera rendszer kiépítése a terv, az időjárástól függően 
február- március hónapban és a végén kerül sor a felnőtt játszótér megépítésére.  Az  
ivóvíz pályázat is nagyon fontos. Meg vannak a tartalékaink, a 15 millió forint is le 
van kötve és  bízom benne ,hogy a jövő év sem lesz rosszabb, mint az idei.  
A víz pályázattal kapcsolatban még  nem tudom ,hogy mi lesz a megoldás. A 
próbakút furása során mért eredményeként a mangán a megengedett érték kétszerese, 
így az a víz is tisztítása szorulna, csak nem az arzén, hanem a mangán miatt. Ez 
azonban a beruházást lényegesen drágítaná. Így valószínű, hogy a meglévő kútra kell 
szűrőberendezést építeni.  
Remélem ,hogy betartja a Kormány azt az ígéretét  és azoknak  az 
önkormányzatoknak ,ahol nem volt adósságkonszolidáció, adósság-elengedés 
,azoknak elkülönítettek állítólag 10 milliárdokat és lehet további fejlesztésekre 
pályázni. 
Az országban 1200 település van, ahol nem volt  adósság elengedés, ők kapnak 100%-
os támogatású  pályázati lehetőséget. Én ezt  nagyon várom. Az óvodánk nagyon 
szépen működik.  
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Javaslom a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadását. 
A napirend felett a vitát megnyitom  
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  „ Hantos Községi Önkormányzat   2014. 
évi költségvetése koncepciójáról ”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

 

Hantos  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében Hantos  Községi Önkormányzat  2014 évi költségvetési 
koncepció javaslatát megtárgyalta, és azt változtatás nélkül elfogadta. 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2014 évi költségvetés tervezetét a koncepcióban 
megfogalmazott célkitűzések szerint állítsa össze. 
 
A tervezetben érvényesíteni kell az alábbi alapelveket, rangsorolást: 

1. A működési költségvetési kiadások , bevételek tervezése során figyelembe 
kell venni a hatályos jogszabályokat elsősorban Magyarország 2014.évi 
központi költségvetéséről szóló törvényt , a képviselőtestületi 
határozatokat , rendeleteket és az érvényben lévő szerződéseket és 
kötelezettségeket .  

2. Az éves költségvetés összeállításánál , a működési kiadások tervezésénél 
működési hitel nem vehető figyelembe .   

3. Egyesületek, alapítványok támogatása azok működéséhez , 
feladatellátásukhoz igazodóan az Önkormányzat saját bevételeiből 
tervezhetők. 

4. Szolgáltatások, bérletek díjának emeléséről a 2014.évi költségvetés 
készítés keretében dönt a Képviselőtestület legfeljebb az infláció 
mértékével egyezően . 
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5. A 2014.évi esedékes beruházások , felújítások pénzügyi tervezésénél a 
saját erő a működés költségvetés terhére nem tervezhető , azokat a 
felhalmozási pénzeszközökből , a további forrásokat pályázati támogatási 
forrásból kell biztosítani . 

5.   A helyi Önkormányzati 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelettervezetet a Magyarország 2014. évi  központi költségvetéséről szóló 
törvény kihirdetését követően, 2014. február 15-ig nyújtandó be a 
képviselőtestülethez . 

 
 
Felelős:      Fischer  József polgármester 
Határidő: 2014. február 15. 
 
 
 
 

13. napirendi pont 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési terve 
 

Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést, a határozati 
javaslatot és a belső ellenőrzési terv tervezetét  áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot a képviselő-testület 
tagjai kézhez kapták. Megkéri a jegyző asszonyt tegye meg kiegészítését. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
(továbbiakban Bkr.) szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 31. § alapján a szervezet 
belső ellenőrzési vezetőjének – a stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban – össze 
kell állítania az éves ellenőrzési tervet, amelyet a kockázatelemzés és a kapacitások 
determinációja határoz meg.  
Az ellenőrzési terv összeállításakor tartalék időkeretet is tervezni kell az előre nem 
látható feladatok elvégzésére.  Önkormányzatunknál a belső ellenőrzési feladatokat a 
SZAKH-Értelem 2006 Bt  végzi szerződés alapján, amely  a Bkr. előírásainak 
megfelelően elkészítette  a 2014. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét.  
A Bkr-ről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32.§ (3) bekezdés szerint a Közös 
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési vezetője a tárgyévet követő évre vonatkozó 
éves ellenőrzési tervét  minden év november 30-ig köteles megküldeni a jegyző 
részére.  
A Bkr-ről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4). bekezdése alapján a 
helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek 
tárgyévet megelőző év december 31-ig kell jóváhagyni.  
A 2014. évre vonatkozó ellenőrzési tervet az államháztartásért felelős miniszter által 
kiadott útmutató és előzetes kockázatelemzés figyelembevételével készítettük el. 
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(Bkr. 29.§ 1. bek 
 
Kettő terület ellenőrzése szerepel a tervben, a helyi adókivetések és beszedések 
rendjének és a bevételek nyilvántartásának és elszámolásának vizsgálata 
2013. december 31-i rendező mérleg vizsgálata  , a másik pedig a a főzőkonyha 
készletgazdálkodásának vizsgálata, illetve a konyhát érintő korábbi vizsgálatok 
utóellenőrzése . A  helyi adókivetések és beszedések rendjének és a bevételek 
nyilvántartásának és elszámolásának vizsgálatát 2013. évben is javasoltuk 
ellenőriztetni, akkor azonban a képviselő-testület úgy döntött, hogy az oktatási 
normatívák ellenőrzését kéri.  
 
Fischer József polgármester:   
 
Javaslom elfogadni a belső ellenőrzési tervet. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  „ Hantos Községi Önkormányzat   2014. 
évi belső ellenőrzési tervéről ”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 152/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről. 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét megvitatta és  
azt 

JÓVÁHAGYJA . 
 

( Belső ellenőrzési terv jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A Képviselő-testület utasítja  a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének 
végrehajtásáról gondoskodjon   
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Fischer  József polgármester 

 
 

14. napirendi pont 
 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 

 
Előadó: Fischer József polgármester: 

 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést, a határozati 
javaslatot és a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának tervezetét  áttanulmányozás végett írásban megkapták, 
jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Az előterjesztés  mindent részletesen tartalmaz, remélem nem kell sűrűn 
módosítanunk.  Megkérem a jegyző asszonyt tegye meg kiegészítését. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2012. (XII.18.) számú 
határozatával  úgy döntött, hogy  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján Nagylók  Község 
Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hoz létre 2013. január  1-jével.  
 
Az önkormányzati működés alapdokumentuma továbbra is a szervezeti és működési 
szabályzat, amelyet az Mötv. 53. §-a alapján a képviselő-testület fogad el 
önkormányzati rendelet formájában. Az SZMSZ tartalmát a Mötv. szabályozza.  
Ettől elkülönül az önkormányzati hivatal, mint önálló költségvetési szerv szervezeti és 
működési szabályzata, melynek megalkotásáról és részleteiről az új Áht. 10.§-sa 
rendelkezik. Fontos megjegyezni, hogy két különböző SZMSZ-ről van szó, melyek 
közti különbséget elnevezésükben is jelezni szükséges.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdésének a) pontja 
értelmében: 
 
„9. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a 

kővetkező hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti: 

a) a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése, 

…” 

 
Az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának konkrét tartalmát 
az Ávr. 13.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza:  
„13. § (1) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza  
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a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a 
költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett,  
b) a költségvetési szerv alapító okiratának – ha azt az alapítás óta módosították, a 
hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának – keltét, számát, az alapítás 
időpontját,  
c) az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint szakfeladat számmal és megnevezéssel 
besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, 
valamint az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését,  
d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a 
költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,  
e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek – ezen belül a 
gazdasági szervezet – megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a 
költségvetési szerv szervezeti ábráját,  
f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv 
képviselőjeként járhatnak el,  
g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- 
és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az 
ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,  
h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának – 
ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is – rendjét, és  
i) az irányító szerv által a 10. § (1)-(3) bekezdése szerint a költségvetési szervhez 
rendelt más költségvetési szervek felsorolását.”  
 
Előterjesztés mellékletét képezi a határozati javaslat, valamint a KÖH Szervezeti és 
Működési Szabályzatának tervezete.  
 
Az Mötv. és a Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és 
működtetésére vonatkozó megállapodás alapján a Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal tekintetében- Hantos Községi Önkormányzat véleményének kikérése mellett- 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja az irányítói jogokat. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal  
SZMSZ-ét Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek 
megfelelően 2013. december 5-én tartott ülésén egyhangúan . változtatás nélkül 
elfogadta. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Javaslom elfogadni a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ét. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
 
 
Fischer József polgármester:  
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  „Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról  ”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 

Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

  
Hantos  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 84.-86.§ - ban foglaltakra, 
figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV törvény 10.§ és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) 
Kormányrendelet 13.§–sában foglaltakra a határozat 
mellékletét képező –  Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jóváhagyja  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Fischer József polgármester 
Határozatról értesül:  Közös Hivatal Hivatal dolgozói 

                                        irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. napirendi pont 
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A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
 
Előadó: Fischer József polgármester 

 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést, a határozati 
javaslatot, a közszolgáltatási szerződés tervezetét  és  rendelet tervezetet  
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 

 
A díjkompenzáció az egyik oka ennek a módosításnak, a további részletekről 
megkérem a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
  
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról 
szóló  2/2003.(II.20.)  önkormányzati rendeletének 6.§ és 13.§-iban illetve 1. 
mellékletében  (továbbiakban Rendelet) szabályozta a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatást.  

 
Az Önkormányzat a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat az  
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési folyékony hulladék kezelésére 
önálló  
hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.  

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény új fejezettel - a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás egészítette ki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvényt. Egyúttal hatályon kívül helyezte a Hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XCIII. törvényt, mely 2012.  
december 31-ig tartalmazta a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos  
szabályokat.  

 
Tehát a folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatást az EU-s 
direktíváknak megfelelően 2013. január l-től már nem a 
hulladékgazdálkodási törvény, hanem a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény IX/A. fejezetében szabályozták.   

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény új szabályozást vezetett be 
a korábban „folyékony hulladék” megnevezéssel illetett közszolgáltatás 
tekintetében. 
A folyékony hulladék fogalom helyébe a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz fogalom kerül. Az új szabályozás szerint (44/D. §) a 
közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. 
Bevezetése esetén a kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől 
függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek (a számlázás és díjbeszedés, a 
környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges 
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felújítás fedezetére) kell fedezetet nyújtson. Ezen díjak összessége arra kell 
fedezetet nyújtson, hogy a szolgáltatás végzéséhez szükséges 
alapinfrastruktúra (autó, adminisztráció)  rendelkezésre álljon. 
Az ürítési, vagyis változó (mennyiség arányos) díj az ártalmatlanítás céljából 
átadott nem közművel összegyűjtött háztartási és elszállított szennyvíz 
mennyiségétől, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségek 
fedezetére szolgál (szállítási költség, befogadói- leürítési díj, stb.).Ezen 
módosítás oly nagy mértékben érinti a helyi  
rendeletünket, hogy az teljes átdolgozásra szorulna, ezért jobbnak láttuk 
annak  
hatályon kívül helyezését és egy új rendelet megalkotását.  

 
2013. július 1. napján lépett hatályba továbbá a szippantott szennyvízre vonatkozó 
rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a rezsicsökkentéssel összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: törvény). 

 
A törvény 1. §-a a következő rendelkezéseket tartalmazza: 
„1. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 
44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes 
személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott 
közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában 
meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 
2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem 
haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb 
számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át. 
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazott díj: 
a) önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy 
ingatlantulajdonosra vonatkozó közszolgáltatási díj függetlenül attól, hogy 
alkalmazták-e 2013. január 31-én az adott ingatlantulajdonosra, vagy - ha 
önkormányzati díjrendeletet nem alkotott - a szolgáltató által az adott településen a 
közszolgáltatási szerződésben megállapított, 2013. január 31-én alkalmazott 
szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat), 
b) a tevékenységüket 2013. január 31-ét követően megkezdő szolgáltatók esetén az 
önkormányzati rendeletben megállapított közszolgáltatási díj, vagy az önkormányzat 
és a közszolgáltatók között 2013. január 31-én hatályban lévő közszolgáltatási 
szerződések közül az azokban rögzített legalacsonyabb, szolgáltatási egységre jutó 
fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat). 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjmérséklés az önkormányzati díjrendelet 
szerinti kedvezmény, mentesség vagy ingyenesség esetén alkalmazandó 
díjkompenzáció összegét nem növeli.)  
 
A hivatkozott törvényi rendelkezést 2013. július 1-jétől alkalmaznia kell minden 
közszolgáltatónak, és a törvény 3. §-a szerint erről az ingatlantulajdonosokat 
tájékoztatnia kellett. 
A Hantos közigazgatási területén alkalmazandó díjakat Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2/2003.(II.20.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 
tartalmazza.  A megalkotandó rendeletben a rezsicsökkentésre vonatkozó törvényi 
rendelkezéseket is figyelembe kell venni. 
Ezen kívül a Közszolgáltatási szerződésünket is módosítani szükséges a  
közszolgáltatás megnevezése tekintetében.  
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Fischer József polgármester:  
 
Megköszönte a kiegészítést. 
Kiegészítésképpen elmondja, hogy ki kellett gyűjteni 2013. július 1-től kik azok, akik 
igénybe vették ezt a szolgáltatást és azoknak vissza kell fizetni a 10%-ot, ami nem 
lesz egyszerű. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a  „a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése céljára történő 
elszállítása" tárgyú Közszolgáltatási szerződés 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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és 
elhelyezése céljára történő elszállítása" tárgyú Közszolgáltatási  

szerződés módosításáról 
 

 

Hantos  Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a " a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése 
céljára történő elszállítása" tárgyú Közszolgáltatási szerződés 
módosításáról" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozza: 

 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 1-
én hatályba lépett "Települési folyékony hulladék begyűjtése és 
elhelyezése céljára történő elszállítása" tárgyú Killer Mihály (7000 
Sárbogárd, Árpád u. 60.) egyéni vállalkozóval megkötött 
Közszolgáltatási szerződés ( továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés)  
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módosítását a  folyékony hulladék fogalom helyébe a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalommal történő  módosítását 
tartalmazó szerződés tervezetet – mely jelen határozat melléklete- 
változtatás nélkül jóváhagyja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Killer 
Mihály (7000 Nagylók, Árpád u. 60.) egyéni vállalkozóval a módosított 
Közszolgáltatási szerződést írja alá.  

 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a  „a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtése vonatkozó rendelet tervezetet fogadja 
el. 
 
Kéri, hogy aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtése vonatkozó 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 
9/2013. (  XII.16.  )  számú 

rendelete 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére  vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 

elfogadása 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére  vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
-   tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 

 
( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
16. napirendi pont 
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A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása 

 
Előadó: Fischer József polgármester 

 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést,   és  rendelet 
tervezetet  áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Ahogy tapasztaltuk visszaállt  a két heti szemétszállítás, a rendelet tervezet Olyan 
tájékoztatót szeretnék még hozzáfűzni ,hogy szerettük volna elérni, hogy legyen évi 
egyszeri lomtalanítás , de ilyenbe a szolgáltató nem ment bele. Voltunk a Közép Duna 
gyűlésén. A szolgáltatókat szeretnék szelektálni. Egyenlőre a Vertikál a mi szállítónk. 
Nincs más lehetőségünk egyenlőre,  mint velük szerződni. Határozottan kell velük 
fellépni, mert költséghatékonyságra ,meg egyéb dolgokra hivatkoznak és a szervezett 
lomtalanítást nem vállalják, az   állampolgárnak be kell jelentkezni, hogy külön 
szemetet szeretnének kihelyezni, lomtalanítani, csak így viszik el. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek  kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző:    
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.), a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, valamint a 2013. év január 1- től 
hatályos a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 
rendelkezéseire tekintettel új rendeletet kell alkotni a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. A 2012. december 31-ig 
hatályos Hgt. 23.§. f) pontja szerint a települési szilárd hulladékgyűjtés, szállítás és 
elhelyezéssel kapcsolatosan az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost 
terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, a díj 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit, vagy a szolgáltatás 
ingyenességét a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati 
rendeletben állapítja meg. A Ht. 2013. év január 1-i hatálybalépésével egy időben a 
települési önkormányzat képviselőtestületének a közszolgáltatással kapcsolatosan 
alkalmazható közszolgáltatási díj legmagasabb mértékének megállapítására vonatkozó 
joga megszűnt. A Ht. 47. § (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási díjat a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. 
A közszolgáltatást végző a Hivatal részére minden olyan tájékoztatást és adatot 
köteles megadni, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal 
kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységhez szükséges. 
A felelős miniszter a díj megállapítói jogon túl felhatalmazást kapott a Ht. 
rendelkezéseinek megfelelően, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos díjképzés módját, annak átláthatóságának biztosítására, a bevételek, 
kiadások, költségek, beruházások, műszaki információk körét, a közérdekből 
szükséges közzététel módját, a díjalkalmazási feltételeket, a díj megfizetés rendjét is 
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rendeletben szabályozza. A Ht. alapján egyebek mellett a települési önkormányzat 
képviselőtestülete önkormányzati rendeletben állapítja meg továbbra is: 

- hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás határait, 

- a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit, 

- a közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott 
módját és feltételeit, 

- az ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott 
díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények 
eseteit, 

- - a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes  
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket. 

Fontosnak tartjuk a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, a jelenleg hatályos 
jogszabályoknak (többek között a Ht., a közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 
szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) és a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás döntésének - kivéve a közszolgáltatási 
díjra vonatkozó döntést - megfelelően, a települési szilárd kommunális hulladék 
begyűjtése, szállítása és kezelése terén bekövetkezett változások alapján az 
önkormányzati rendeletünk mielőbbi megalkotását. Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete a jogszabályi 
változások miatt több ponton módosításra szorulna, ezért javasoljuk annak hatályon 
kívül helyezését és újrendelet megalkotását. 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás 
közgyűlésén elhangzott, hogy a szilárd hulladék elszállítása 2014. január 27-ig 
megoldott.  Jelenleg közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban az új 
közszolgáltatást végző szolgáltató kiválasztása érdekében. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Amíg egy új szolgáltató nem lép be addig a régi köteles ellátni a szállítást. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Kisebb kukát meg nem akarnak adni? 
 
Fischer József polgármester:   
 
Nem. Mi próbáltunk, hogy a szociálisan rászorultaknak adjanak, de ők törvényre 
hivatkozva nem akarnak adni. 
 
 
Fischer József polgármester:   
 
Javaslom a rendelet tervezetet elfogadni. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása 
a napirendi ponttal kapcsolatban? 
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
 Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy    „A települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetet 
fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló  rendelettervezetet  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 
10/2013. (  XII.16.  )  számú 

rendelete 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet  elfogadása 

 
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 
A  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet  -   tervezetet elfogadja és 
rendeletté emeli. 

 
( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. napirendi pont 
 



 
44 

 

A  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és 
gyermekvédelmi támogatásokról  és személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról önkormányzati rendelet 
megalkotása 

 
Előadó: Fischer József polgármester 

 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést,   és  rendelet 
tervezetet  áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 

Fischer József polgármester:   
 
Már a szociális bizottság ülésén is elhangzott ,hogy melyek azok a segélyek ,amelyek 
polgármesteri hatáskörbe kerülnek át. Rövidülnek a határidők ,miben lesz változás, 
egyszerűsítés. Kérem a jegyzőasszonyt, hogy mondja el kiegészítését. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátás helyi 
szabályairól szóló 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletében valamint a gyermekek 
védelméről szóló 4/2009.(IV.02.) önkormányzati rendelete szabályozza  jelenleg a 
rászorultságtól függő szociális és gyermekvédelmi támogatásokat.  
Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013.évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Törvény), melynek 5.§-a és 6.§-a 
értelmében a települési önkormányzat legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletében 
szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.  
Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
összevonásával létrehozandó önkormányzati segély 2014. január 1-jével hatályba lépő 
szabályai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szt.) átmeneti segély törvényi rendelkezéseinek alapulvételével 
kerültek kidolgozásra.  
Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében:  
- kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére nyújt önkormányzati segélyt, elsősorban azon személyek 
részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások– így különösen 
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós 
anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 
gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy 
a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,  
- bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az ellátás 
megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár 
önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 130%-ánál (37 050 forint) nem lehet alacsonyabb,  
- folyósítható meghatározott időszakra havi rendszerességgel vagy adható eseti 
jelleggel,  
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- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is 
megállapítható, melynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési 
költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.  
- kimondja, hogy hivatalból is megállapítható  
- a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 
napos ügyintézési határidőt 15 napra csökkenti.  
 
 Hantos  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátás helyi 
szabályairól szóló 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletében valamint a gyermek 
védelméről szóló 4/2009.(IV.02.) önkormányzati rendeleteiben  az önkormányzati 
segélybe vont valamennyi támogatási formát biztosította és a továbbiakban is 
biztosítani kívánja, ezért az Szt. 140/R.§ -ában megfogalmazott jogalkotási 
feladatkörének eleget téve a mellékelt rendelet-tervezet szerint teszünk javaslatot az 
önkormányzati segély kialakítására.  
 
Az önkormányzati segély kialakításával a támogatás iránti kérelem elbírálására 
jogosult döntéshozó kijelölése is szükséges a hatáskör átruházásával. A  15 napos 
ügyintézési határidőre tekintettel az önkormányzati segély iránti kérelem elbírálására 
a hatáskör gyakorlását célszerű a polgármesterre ruházni. 
 
Az Önkormányzati segély kialakítása mellett 2014. január 1-jével a Törvény. a 
méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását vagy elutasítását, a 
kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, a háziorvosi igazolás egészségbiztosítási 
szervhez történő továbbítását, a jogosultság kezdő időpontjáról és a gyógyszerkeretről 
történő döntéshozatalt a jegyző hatásköréből a Képviselő-testület hatáskörébe 
ruházza. A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos döntések meghozatalára a 
Törvény. 8 napos ügyintézési határidőt fogalmaz meg, ezért ebben az esetben is 
célszerű a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházni.  
A Hantos  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátás helyi 
szabályairól szóló 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletében valamint a gyermekek 
védelméről szóló 4/2009. (IV.02.)  önkormányzati rendeletei  alkalmazása során - 
elsősorban az új szabályozással az önkormányzati segélybe vont támogatások 
tekintetében – tapasztalható, hogy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint időszakosan létfenntartási gonddal küzdő támogatást igénylők 
esetében a kérelem – a jövedelmi feltételeknek való meg nem felelés miatt – 
elutasításra került, ugyanakkor egy egyszeri, eseti jelleggel adott támogatás részben 
segítséget jelentett volna az adott helyzet további elnehezülésének elkerülésére. Ilyen 
egyszeri esetekre javasoljuk a méltányosság gyakorlásának bevezetését meghatározva, 
hogy milyen esetkörben, kinek a javára és milyen feltételek mellett gyakorolható e 
mérlegelési jogkör.  
A rendelet-tervezet az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, a köztemetés és a 
közgyógyellátás tekintetében a jelenleg hatályos rendelethez képest változást nem 
tartalmaz.  
A rendelet megalkotásával biztosított ellátások pénzügyi fedezetét a település  2014.  
évi költségvetésében biztosítani szükséges.  
  
A fent említett jogszabályi változás miatt szükségessé váló  módosítások  mértéke 
miatt javasoljuk a Hantos  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
ellátás helyi szabályairól szóló 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendeletében valamint 
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a gyermekek védelméről szóló 4/2009. (IV.02.)  önkormányzati rendeletei  2014. 
január 1-vel történő hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását.  
 
Ahogy a polgármester úr említette a  Szociális Bizottság a Képviselő-testületi ülés 
előtt tartott ülésén már tárgyalta a rendelet tervezetet. 
 
 
Fischer József polgármester:   
 
Javaslom a rendelet tervezet elfogadását. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek  kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a  „A  pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról  és személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról önkormányzati 
rendelet  tervezetet fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a   pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és 
gyermekvédelmi támogatásokról  és személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról önkormányzati 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 
11/2013. (  XII.16.  )  számú 

rendelete 
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A  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és 

gyermekvédelmi támogatásokról  és személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról önkormányzati rendelet   

elfogadása 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

A   pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és 
gyermekvédelmi támogatásokról  és személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról önkormányzati 
rendelet -   tervezetet elfogadja és rendeletté emeli. 

 
( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 

18. napirendi pont 
 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető 
juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet 

véleményezéséről 
 

Előadó: Fischer József polgármester 
 

 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést,   és határozati 
javaslatot valamint a rendelet tervezetet  áttanulmányozás végett írásban megkapták, 
jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

 
Fischer József polgármester:   
 
Ezt a jegyzőasszony készítette ,mint szinte az összes többi előterjesztést is, ezért 
megkérném egészítse ki a kiküldött anyagot. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ( a továbbiakban: 
Kttv.)  237. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat képviselő-testülete a törvény 
keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. Továbbá a hivatkozott rendelet 234. 
§. /3/-/4/ bekezdései alapján illetménykiegészítést állapíthat meg. A 2012. március 1-jén 
hatályba lépett, Kttv.  rendelkezik azokról a kérdésekről, amelyeket a képviselő-testületnek 
rendeletben, és amelyeket a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell rendezni. A Kttv. 
152. § (2) bekezdése alapján a juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője – jegyző – a 
Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 
 
Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közös Önkormányzati Hivatalt 
alakított Nagylók Község Önkormányzatával. A Nagylóki  Közös Önkormányzati 
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Hivatal állományára vonatkozóan az egységes kezelhetőség érdekében szükséges 
rendeletet alkotni a megállapítható juttatásokról és támogatásokról, illetve a rendelet 
megalkotását követően szükséges lesz  a Körjegyzőségnél foglalkoztatott 
köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásról szóló 4/2010. (II.25..) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése is. 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló 
megállapodás ( továbbiakban : Megállapodás)  16. 4. pontja alapján a  Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek a foglalkoztatásával, juttatásaikkal 
kapcsolatos szabályozás egységes.  
A megállapodás 17. pontja kimondja, hogy a   
Ezért tűztük napirendi pontra a mai képviselő-testületi ülésen a A Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet tervezet véleményezése napirendi pont tárgyalását. 
A megállapodás 17.3 – 17.5. pontja tartalmazza a  Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelettel kapcsolatos további előírásokat. 
Eszerint amennyiben Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tervezetben 
foglaltakkal nem ért egyet, úgy indokolással ellátott álláspontját a rendelet 
megalkotását megelőzően a Jegyzőnek Nagylók Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete ülésén kell ismertetnie.  
 Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete 
indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a két Önkormányzat polgármestere által 
egyeztetett újabb javaslat szerint az eljárást ismételten le kell folytatni.   Ha Hantos 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete indokait nem fogalmazza meg, avagy azt 
nem ismerteti, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy Nagylók Község 
Önkormányzat Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az 
eredeti javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat 
Képviselőtestülete által megalkotható.  
A fentieknek megfelelően tehát  elkészítésre került a Nagylóki  Közös Önkormányzati 
Hivatal állományára vonatkozóan megállapítható juttatásokról és támogatásokról a 
rendelet tervezet, mely jelen előterjesztés melléklete.. 
 
Tekintettel arra, hogy a juttatások megállapítása financiális kérdés is, az előterjesztést 
a háromnegyed-éves gazdálkodási tapasztalatokra alapozva tesszük meg. 
 
A Kttv 234. § (3) és (4) bekezdései az illetménykiegészítés tekintetében a 
következőképpen rendelkeznek: 
"(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 
amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál, illetve a körzetközponti 

feladatot ellátó önkormányzatnál legfeljebb 40%-a, 

b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, 
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. 

(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést 
állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, 
amelynek mértéke legfeljebb 20%." 
A javaslat a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők esetében is 
egységesen 20 % mértékű illetménykiegészítést tartalmaz.  
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Arra teszünk javaslatot, hogy az illetménykiegészítés mértékét 20%-ban állapítsa meg 
a  képviselőtestület, melynek fedezete a közös önkormányzati hivatal 2013. évi 
költségvetési főösszegének emelése nélkül is biztosított, az önkormányzatoktól a 
2013. évihez képest többlet hozzájárulást nem igényel. Az illetménykiegészítés 
mértékének emelésére tett javaslatomat egyrészt a hantosi kollégák esetében 2008. 
évtől változatlan illetmények, a nagylóki kollégák esetén pedig 2010. évtől változatlan 
illetményekkel, másrészt az idei évben plusz feladatként megkapott kettő  óvoda és 
egységes óvoda-bölcsőde gazdálkodási feladatainak ellátásával indokolom. 
Ahogy említettem erre a pénzügyi fedezet is biztosított, hiszen ez az intézkedés a 
2013. évi költségvetési támogatáson felül további önkormányzati hozzájárulást nem 
igényel. 
A Kttv. 152. § -a az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségének tárgykörébe 
tartozó juttatásokra vonatkozóan az alábbi szabályokat tartalmazza: 
(1) A kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő 

szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet 

különösen: 

a) lakhatási, lakásépítési és - vásárlási támogatás, 

b) albérleti díj hozzájárulás, 

c) családalapítási támogatás, 

d) szociális támogatás, 

e) illetményelőleg, 

f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 

g) üdülési támogatás. 

(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és 

elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője 

állapítja meg. 

(3) A kormánytisztviselő, a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint 

eltartott gyermeke – a kormánytisztviselő teljesítménye alapján, a Kormány által 

meghatározott rendben – üdülési támogatásban részesíthető. Az üdülési támogatást a 

kormánytisztviselőt a 151. § szerint megillető cafetéria-juttatás éves összegébe nem 

kell beszámítani. 

(4) A nyugállományú kormánytisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, 

rászorultság alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. 

(5) Az elhunyt kormánytisztviselőt a hivatali szerv vezetője a közszolgálat halottjává 

nyilváníthatja. Az elhunyt nyugalmazott kormánytisztviselő akkor nyilvánítható a 

közszolgálat halottjává, ha jogviszonyát nem büntetőeljárásban hozott bírói ítélet 

alapján vagy méltatlanság jogcímén történő felmentéssel, vagy fegyelmi eljárás 

eredményeként szüntették meg. 

(6) A szerv megszűnése esetén az (5) bekezdésben meghatározott feladatot a jogutód 

szerv, ennek hiányában a felettes vagy az általa kijelölt szerv látja el. 

(7) Az (5) és (6) bekezdésekben meghatározott szerv a közszolgálat halottjává 

nyilvánított személy temetési költségeit részben vagy egészben átvállalja. 

A fentiekkel kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy mindezek adható juttatások, - de a 
rendeletalkotás kötelező, - ugyanakkor az önkormányzati rendeletben történő 
szabályozásuk esetében sem válnak kötelezően adandóvá, hiszen a képviselő-
testületek a közös önkormányzati hivatal költségvetésének meghatározásakor 
döntenek az e célra előirányzott éves keretösszegről, melynek felhasználásáért a 
jegyző felel, az általa kiadott közszolgálati szabályzatban meghatározott rend szerint. 
Fontos szabály még, hogy míg az aktív köztisztviselőkre a juttatások, a már 
nyugállományba vonultakra a támogatások szabályai vonatkoznak, melyet maga a 
törvény különböztet meg. 
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Álláspontunk szerint nagyon is méltányolható törekvés, hogy az önkormányzat 
lehetőségeihez mérten gondoskodjék a hivatalából nyugdíjba vonult kollégákról. 
Esetükben a támogatásokra vonatkozó részletszabályokat is az önkormányzati 
rendeletnek kell tartalmaznia, míg az aktív köztisztviselők juttatásai esetében 
minderről a közszolgálati szabályzatban kell rendelkezni. 
 

A további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális jóléti, kulturális, 
egészségügyi juttatások tekintetében nem teszünk javaslatot a munkavégzéshez 
szükséges védőszemüveg biztosításán túl a már hatályos rendeletben szereplő 
juttatások formáinak bővítésére. 
 
A temetési segély esetén teszünk javaslatot a mérték emelésére, eegyébként sem ezt, 
sem a lakásfelújítás, lakásvásárláshoz nyújtható támogatást sem vette senki a 
köztisztviselők közül igénybe az elmúlt években.  
 
Javasolom a képviselő-testületnek a rendelet tervezet megvitatását, és az 
előterjesztésnek megfelelően javaslom, hogy Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető 
juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetben 
foglaltakkal értsen egyet és javasolja Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének annak elfogadását.  

 
Nagyon remélem, hogy megkapjuk Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-
testületétől a rendelet tervezettel kapcsolatos egyetértést, hiszen többlet hozzájárulást 
az idei évihez képest nem igényel az Önkormányzat részéről viszont a dolgozóink 
munkájának elismerését jelentené annak támogatása. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
 
Fischer József polgármester:   
 
Szeretné megkérdezni, hogy az illetménykiegészítés mértéke januártól változna? 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Igen, a tervezet szerint az illetménykiegészítés mértéke 2014. január 1-től emelkedne 
10%-ról 20%-os mértékűre. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Ez milyen költségekkel jár? Amikor 2.600.000 forinttal hozzá kell tenni a működéshez ,akkor 
ez fontos kérdés. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
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A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi módosított költségvetésébe már a személyi 
juttatások mértékében  a plusz 10%-os illetménykiegészítéshez szükséges fedezet 
rendelkezésre áll.  A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésében 
Hantos Községi Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás nem 2.600.000 Ft, hanem 
2.350.000 Ft. Azonban a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-
III. negyedévi  teljesítése alapján az sem biztos, hogy a Hantos Községi 
Önkormányzat részére megállapított 2.350.000 Ft hozzájárulásra  teljes egészére 
szükség lesz.  
Tehát ahogy említette az idei évi költségvetésben meghatározott önkormányzati 
hozzájárulásnál magasabb összegű hozzájárulásra nem lesz szükség.  
A plusz 10%-os illetménykiegészítés éves szinten Hantos esetében kb. 525 ezer 
forinttal növelné a személyi juttatások mértékét, de mint hangsúlyozta a módosított 
költségvetés szerinti személyi juttatások mértékét ez nem érinti, mert ez a személyi 
juttatások módosított 2013. évi költségvetésében szereplő összegbe ez belefér, azon 
további emelés nem szükséges. 
  
Az idei évben volt az egészségügy és a nevelési-oktatási területen is bizonyos fokú 
bérrendezés, ami a közigazgatásban már 2008. év óta nincs bérrendezés. 
Úgy gondolom, hogy a rendelet tervezetben szereplő összesen 20%-os 
illetménykiegészítés bevezetésének kérése  figyelemmel arra, hogy az nem jár az idei 
évihez képest magasabb összegű önkormányzati hozzájárulással, nem elfogadhatatlan 
kérés. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Tehát ez nem kötelezően adandó , hanem adható kategória? 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Az illetménykiegészítés adható juttatási forma, ami mértékének 10%-kal történő 
emeléséhez, a rendelet tervezetet a Nagylóki Képviselő-testület részére változatlan 
formában javasolt elfogadása jóváhagyását szeretném a Képviselő-testület 
hozzájárulását kérni, azzal, hogy ez az Önkormányzatok részéről nem igényel az 
ideihez képest többlet hozzájárulást. 
 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Nekem azért vannak fenntartásaim. Ott vannak a közalkalmazottak, biztos, hogy ott is 
lehet találni adható kategóriát, amiről nem hallottunk, csak a köztisztviselői szféráról. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A közalkalmazotti szféra jelentős részének béremelését rendezte a központi 
költségvetés, míg  a köztisztviselőknél ilyen nem történt. A Hantoson dolgozó 
köztisztviselők bére 2008. év óta változatlan. 
 
A pedagógusok, óvodapedagógusok esetén az idei évben a bértábla jelentős 
módosításra került, a pedagógus bérek emelkedtek.  A megbízott vezető épp a korábbi 
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napirendi pontnál említette, hogy ígéret van újabb béremelésre a következő évben is. 
 
 Az egészségügyben két lépcsőben is történt béremelés 2012. novemberében és az 
idén is.  
 
Én elhiszem ,hogy ők is szeretnének ennél is többet keresni és meg is érdemelnék. 
 
A kisegítő személyzet illetve a konyhán dolgozóknál valóban nem volt  béremelés, 
hacsak a minimálbér éves emelkedése miatti kiegészítést nem vesszük annak.  
 
A napirendi ponton belül azonban most a köztisztviselők juttatásairól kell 
tárgyalnunk, a konyhán dolgozó közalkalmazottak illetve a kisegítő feladatokat 
ellátók esetén akár az egyéb  munkáltatói jogkört gyakorló polgármester- ahogy azt 
neki már említettem-  , akár a képviselő-testület bármely tagja tehet javaslatot a 
költségvetés módosításával illetve a 2014. évi költségvetés összeállításakor.   
 
Ahogy említette, a rendelet tervezet – melyet e napirendi pont keretében kell 
véleményezni- a Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozók juttatásairól 
szól, így e rendeletben nem lehet a konyhán illetve a más területen dolgozók 
juttatásait. 
 
Erre akár az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármester, akár bármelyik 
képviselő javaslatára a költségvetésben fedezetet biztosítva mód és lehetőség, akár a 
személyi juttatásokra biztosított összeg megemelésével, akár a  közalkalmazottak 
részére megállapított cafetéria juttatások mértékének megemelésével. 
 
A köztisztviselők fizetése, mint említette 2008. óta változatlan és az elmúlt 
hónapokban többször szembesültem azzal, hogy azért a bérért amit fizetni tudunk, 
nem jönnek el hozzánk dolgozni. Jelölt szájából hangzott el, hogy ennél jóval 
magasabb fizetésért dolgozik jelenleg és ezért nem jön hozzánk dolgozni. 
 
Én továbbra is úgy gondolom , hogy nem akkora kérés a plusz 10 %-os 
illetménykiegészítés kérése, amit akár költségvetési, akár emberi oldalról ne lehetne 
akceptálni. Nem hiszem, hogy a rendelet-tervezetben szereplő illetménykiegészítés 
mértékének elfogadásával hatalmas bérfeszültségeket generálnánk az 
Önkormányzatunknál dolgozók között. 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Nagyon sok helyen kevés a fizetés . Ritka a jól fizető állás . Sokan 70.000 forintért 
járnak 3 műszakba dolgozni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Ez így van.  
Úgy gondolom azonban, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy az itt dolgozó 
köztisztviselőink is alacsony bérért dolgoznak, jelentős felelősséggel , évről évre 
növekvő mennyiségű munkával. Eddig mi nem fordultunk ilyen kéréssel az 
Önkormányzathoz. 
Mivel továbbra is úgy gondolom, hogy a rendelet tervezetben szereplő 20%-os 
illetménykiegészítés pénzügyileg  további plusz terhet az Önkormányzat, a közösség 
részére az ideihez képest nem jelent, szeretném továbbra is azt kérni a Képviselő-
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testülettől értsen egyet annak Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
általi változatlan formában történő elfogadásával. 
Ha csak az idei évet vesszük a Hivatal feladata a két újonnan létrejött nevelési 
intézmény gazdálkodási feladatainak ellátásával is jelentősen nőtt, a  munkájuk , 
annak fontosságát, megbecsülését is kifejezésre juttathatná ennek támogatásával a 
képviselő-testület. 
 
 
A rendelet tervezetet egyébként  egyeztettem nemcsak a nagylóki polgármesterrel, 
hanem a hantosi polgármesterrel is.  
 
Nyilván a döntést a képviselő-testületek hozzák majd meg. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Most azt a világot éljük ,hogy például nálunk is lényegesen több a munka . Emelték az 
egészségügyiek és a pedagógusok bérét ,mert veszélyhelyzet volt ,kénytelenek voltak. 
De még ez sem megfelelő ,mert a legjobb sebészeink mennek el. Egyre több a beteg 
és egyre több a feladat. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Én ezt nem kétlem.  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
A törvényi előírásokat teljesítjük ,mivel 10%-ot már eleve kaptok, akkor van is eltérés 
is. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A 10%-os illetménykiegészítést Hantos Községi Önkormányzat- tekintettel arra, hogy 
önálló hivatalt ÖNHIKI –s településként nem tarthatott fenn, Sárosd Nagyközségi 
Önkormányzattal létrehozott körjegyzőség létrejöttekor, szükséghelyzetből- mivel 
Sárosd ezt a Körjegyzőség létrejötte előtt már  biztosította  köztisztviselői részére- 
vezette be. Nem igazán beszélhetünk tehát önkéntes bevezetéséről, hiszen a 
Körjegyzőség dolgozói esetén nem lehetett különbséget tenni, a Hantosan dolgozó 
kollégáknak is biztosítani kellett azt az illetménykiegészítést, amit a Sárosdon dolgozó 
kollégáik már a Körjegyzőség létrejötte előtt kaptak. 
 
Tehát ennek a 10%-os illetménykiegészítésnek a  bevezetését sem mi 
kezdeményeztük, ssoha nem jöttünk ide kérni se fizetés emelést , se többletjuttatást.  
 
Mi is tudomásul vettük, hogy erre az akkori anyagi helyzetben nincs mód. 
Az, hogy Önkormányzatunk évek óta- 2008. óta nem ÖNHIKI-s település, hanem 
jelentős tartalékkal rendelkező önkormányzat,  köszönhető a Hivatalban dolgozó 
köztisztviselők által végzett munkának  is. 
 
Továbbra is szeretné kérni a Képviselő-testülettől értsen egyet a rendelet tervezet 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete általi változatlan formában 
történő elfogadásával. 
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Ahogy már többször említette a rendeletben szereplő juttatások az ideihez képest nem 
igényelnek az Önkormányzat részéről többlet hozzájárulási igényt, a dologi 
kiadásokról a személyi juttatásokra történő átcsoportosítással a fedezet erre 
biztosítható. 
 
Egy dolgot szeretne még hozzátenni: az idei évi feladatfinanszírozási rendszer 
bevezetésével a Hivatal fenntartásához a központi költségvetésből csak erre fordítható 
jelentős összegű állami támogatást kap az Önkormányzat. A 2012. évben a 
Körjegyzőség miatt kizárólag a körjegyző béréhez és juttatásaihoz biztosított 
normatívát a központi költségvetés, ebből kifolyólag jóval nagyobb mértékben kellett 
hozzájárulni a Körjegyzőség működéséhez, mint az idei évben kell a Közös 
Hivataléhoz. Ez a különbség 10 millió forintos nagyságrendű, mely összeget más 
célkora fordíthatott az Önkormányzat. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő:  
 
 Én javaslom ,hogy a rendelet tervezetben szereplő illetménykiegészítést adjuk meg a 
Hivatalba dolgozók részére. Tudjuk, hogy eggyel kevesebben vannak. Tudjuk , hogy 
eggyel több az intézmény, a gond,  a feladat. Segítjük a civil szervezeteket , s amióta 
én itt vagyok, még soha nem hallottam kérni őket. Véleményem szerint nem  okoz ez 
olyan óriási többletköltséget , nem is nagy összeg ez, hogy ne biztosítanánk számukra 
ezt a juttatást. Tényleg rengeteg a papírmunka ,ami a közmunkásokkal is van . Most 
kevesebben is vannak és mégis működik a Hivatal Ne hasonlítsuk a gyárakban kapott 
bérekhez a köztisztviselőink bérét , hanem ahhoz a munkához hasonlítsuk, amit itt 
kell elvégezni.  Én is keveset keresek 16 órában, de  most az itt végzett munkát 
figyelembe véve kell döntenünk. 
 
 
Fischer József polgármester:   
 
Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a nyugdíjazás miatti többlet munkát a 
köztisztviselők nem jó szolgálatként végzik, ezért helyettesítési díjat fizettünk 
mindannyiuknak. 
 
Én is , mint képviselő ültem itt  ezt megelőzően  és nagyon sokszor halottam, hogy 
bérviszály , egyik kap, másik nem kap. Volt egy olyan képviselőtársam ,aki már 
nyugdíjba vonult és   Ő mondta azt, hogyha  mindenki a minimumon van , nem 
engedhetjük meg ,ha az egyiknek adunk ,akkor a másiknak meg nem, az gondot okoz.  
 
Tény, hogy azóta jobb lett  az anyagi helyzete a településnek. Amint itt is lehet látni: 
valamekkora összeget hozzá kell tenni  a működéshez a falu pénzéből. Kevesebbet 
kell hozzá tenni, de hozzá kell tenni. A dolgozóknak , amióta én polgármester vagyok 
2010 óta minden év végén mindig volt valamiféle jutalmazás. Az, hogy  előtte volt-e , 
nem tudom, de  amióta én vagyok polgármester, volt  20 ezer ,30 ezer ,40 ezer is  a 
jutalmazás, tehát  mindig volt jutalom. Most van egy olyan évünk ,amikor jobb évet 
zárunk, van plusz feladat is  ,de én inkább annak vagyok a híve ,hogy év végén adjunk 
jutalmat ,mint hogy most bebetonozzunk 10-20-30 % -os alapemeléseket.  
Mi jövő októberben meg leszünk méretve. Lehet ,hogy én se leszek polgármester 
,lehet ,hogy közülünk többen nem leszünk képviselők, én ezt nem akarom örökül  
hagyni azoknak, akik idekerülnek a mi székünkbe.  
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Én most amellett teszem le a voksomat  ,hogy legyen egy keret ,amiből a dolgozók 
jutalmat kaphassanak. De több évre előre bebetonozva nem tudom támogatni. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő:   
 
A polgármesternek is nagyon sok dologban segítik a munkáját ,mert  nem főállásban  
polgármester, sokszor van ,hogy neki kellene valamit megcsinálni, amit, mert el kell 
mennie a főállású munkahelyére a köztisztviselőkre kell bízza, nekik kell megcsinálni. 
Ezt is nézni kell.  
 
Fischer József polgármester:   
 
Természetesen . Én ezért mondta ezt a jutalmazást. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Lehet azt mondani, hogy a  központi költségvetés rendezte más rétegeknél a 
béremelést, várják ki a köztisztviselők is a központilag elrendelt emelést. Úgy 
gondolom azonban, hogyha figyelembe vesszük, hogy a köztisztviselői illetményalap 
és a tábla már 2008. óta változatlan és a 2014. évi központi költségvetésről szóló 
törvényben is ez a 38.650 Ft-os illetményalap szerepel, ennek nincs realitása. 
 nincs olyan önkormányzat által ellátott feladat, amihez a központi költségvetéstől 
kapott finanszírozáson kívül nem kell hozzátenni úgymond a falu pénzéből. A 
védőnői Szolgálat esetén, ha valamennyi ott keletkező költséget- közüzemi díjak, 
papírköltségek, felújítások stb.-  a védőnői szolgálat költségvetésébe szerepelne és 
nem az önkormányzatokéba, ott is hiány keletkeznek az OEP finanszírozás és a 
kiadások között és akkor kimutatható lenne, mennyivel kell a települési 
önkormányzatnak más forrásból ehhez a feladathoz hozzájárulni. 
 
. 
Mondhatjuk , persze, hogy az egészségügy vagy a pedagógusok esetén végrehajtott 
béremelés  egy kötelező bérfejlesztés, s ők is így a jogszabályban előírt  minimumon 
vannak. Csakhogy ez a törvényben előírt minimum magasabb, mint volt tavaly, vagy 
akár az egészségügy esetében tavalyelőtt, míg a köztisztviselőink 2008. óta 
ugyanannyi illetményt kapnak. 
Csalódott vagyok, mert az ülés előkészítésekor folytatott megbeszélésen, a rendelet 
tervezetről beszélve  a polgármester nem így nyilatkozott. 
 
Én továbbra is úgy gondolom, hogy a köztisztviselők által végzett munka elismerése , 
a nemcsak a polgármesteri tisztség betöltésének módja miatti többlet feladatok is 
indokolnánk a rendelet tervezetben szereplő illetménykiegészítés mértékét, különösen, 
mert ez nem igényelne az idei évihez képest többlet hozzájárulást az 
Önkormányzattól. 
Egyébként meg szeretné jegyezni, sem Ő sem a köztisztviselők nem állították, hogy a 
tartós helyettesítésért nem kapnak helyettesítési díjat. A helyettesítési díj fizetését 
egyébként tartós helyettesítés esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény  
alapján kötelező helyettesítési díjat fizetni. 
 
Én ezt kicsit úgy érzem, most a : “ha megdöglött az én tehenem , dögöljön meg a 
szomszéd tehene is. “ esete van. 
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Nem látok más indokot mögötte. 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Meg szeretném jegyezni, hogy a pedagógus bérrendezés igen kemény óraszám emeléssel járt. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Valóban korábban a pedagógusnak az alapilletményükért kevesebb óraszámban 
kellett benntartózkodni az iskolába, illetve az alacsonyabb óraszám feletti órákat 
túlórába kellett kifizetni. Azonban felhívnám a figyelmet arra, hogy a köztisztviselők 
esetén a  napi 8 óra munkavégzésen felül végzett túlmunka- a reggel 8- és 16.30- 
közötti időszakon túl végzett munkáért soha nem volt és most sincs mód túlóra 
fizetésére. A túlmunkáért szabadidőt kell biztosítanunk Nekünk is igen sok túlóránk 
van 2010 óta, amiért soha nem kaptunk díjazást és akkor még helyettesítésről sem 
beszélhettünk. 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Sokáig a köztisztviselői bér után kullogott a közalkalmazotti. Egyetemi diplomával 
rendelkező kolléga elvesztette pótlékát. Ki lehet számolni kinek jelent emelést. Köteles 
bemenni helyettesíteni a kolléga ,megvan ,hogy hány óráig egy t fillért nem kap érte. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Ahogy már említette a köztisztviselőink is rendszeresen túlóráznak, a szabadság 
idején külön díjazás nélkül helyettesítik egymást , míg a pedagógusok esetén eddig a 
túlórákért és a helyettesítésekért is fizetni kellett.  
A köztisztviselők ezért seha nem kaptak és most sem kapnak díjazást, szabadidő 
megváltást kell a túlmunkáért biztosítani. 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Most megemelték a bérünket, most nincs helyettesítési díj. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Csak ismétlem magam: én  ezt értem, csakhogy a köztisztviselőknek korábban sem és 
most sincs mód túlóra vagy szabadságok esetén helyettesítési díj fizetésére. A 
túlmunkát szabadidő biztosításával kell honorálni, de akkor amikor a szabadságokat 
sem tudjuk kivenni, mikor tudnánk a túlmunkák miatti szabadidőt kiadni? 
Mi soha nem mondtuk korábban, hogy bezzeg a pedagógusoknak minden egyes túlóra 
ki van fizetve, tudomásul vettük, hogy rájuk más jogszabályok vonatkoznak.  
 
Továbbra is indokoltnak tartom a rendelet tervezetben szereplő illetménykiegészítés 
mértékének bevezetését, van rá fedezet, az önkormányzattól a 2013. évihez képest 
nem igényel többlet hozzájárulást, a bevezetése ellen semmilyen racionális érvet nem 
hallottam. 
 
Fischer József polgármester:    
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Tény ,hogy más település másként dolgozik. Amit nekünk el kell döntenünk : 
szeretnénk-e 10-os bérfejlesztést akarunk-e adni. Én azt mondom, hogy a választások 
előtt lehet, hogy lesz bérfejlesztés. Én azt mondtam, hogy át kell gondolni, mi az az 
összeg, amit bebetonozunk. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:   
 
Emberek ,az se érdekelt senkit, hogy 10 évvel ezelőtt olyan határozatot hoztunk ,ami 
még most is érvényben van és kihatása van a mai napig is. Ilyenbe nem kell 
belemenni, hogy mi lesz október után. Pedagógusoknál ez van: több az alapfizetés ,de 
nincs túlóra. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő:   
 
Én is keveset keresek . Most azonban az itteni dolgot kell eldönteni. Oda tudjuk-e 
adni vagy sem a juttatásokat. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Ott vannak a technikai dolgozóink ,akik semmiféle bérrendezést nem kaptak. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Ahogy már mondta, valóban a  kisegítő személyzet illetve a konyhán dolgozóknál 
valóban nem volt  béremelés, hacsak a minimálbér éves emelkedése miatti 
kiegészítést nem vesszük annak.  
 
A napirendi ponton belül azonban most a köztisztviselők juttatásairól kell 
tárgyalnunk, a konyhán dolgozó közalkalmazottak illetve a kisegítő feladatokat 
ellátók esetén akár az egyéb  munkáltatói jogkört gyakorló polgármester- ahogy azt 
neki már említettem-  , akár a képviselő-testület bármely tagja tehet javaslatot a 
költségvetés módosításával illetve a 2014. évi költségvetés összeállításakor.   
 
Ahogy említette, a rendelet tervezet – melyet e napirendi pont keretében kell 
véleményezni- a Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozók juttatásairól 
szól, így e rendeletben nem lehet a konyhán illetve a más területen dolgozók 
juttatásait. 
 
Erre akár az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló polgármester, akár bármelyik 
képviselő javaslatára a költségvetésben fedezetet biztosítva mód és lehetőség, akár a 
személyi juttatásokra biztosított összeg megemelésével, akár a  közalkalmazottak 
részére megállapított cafetéria juttatások mértékének megemelésével. 
 
 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
De ne legyen már ilyen ,hogy van pénz és adjunk. 
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Gálné Papp Erika jegyző:  
 
 Én nem gondolom, hogy ez annak minősülne.  
A konyhán dolgozók vagy az óvodában kisegítőként, technikaiként dolgozók 
béremelése vagy a köztisztviselők 10 %-os illetménykiegészítésének 20%-ra emelése 
nem azért indokolt, mert van rá pénz., hanem , mert  a fizetéseik régóta nem 
emelkedtek, az általuk végzett munka mennyisége növekedett. 
A pénzügyi fedezet is fontos, de nem ezért javasoltam a rendelet tervezetben az 
illetménykiegészítés mértékének növelését, hanem, azért, hogy a köztisztviselőink 
évek óta változatlan illetményének növelésével a munkájuk értékét honoráljuk. 
Nem gondolom, hogy helyes ugyanúgy eljárni, gondolkodni a juttatásokkal 
kapcsolatban, mint amikor településünk ÖNHIKi-s település volt, több milliós 
hiánnyal küzdött. Ahogy említette az önkormányzat gazdasági helyzetének 
konszolidálásába közreműködtek a köztisztviselők is, a konyhán dolgozó 
közalkalmazottak, az óvodai technikai dolgozók bére is évek óta alacsony szinten van, 
nem értem, ha a bérrendezésre mindkét esetben van fedezet, mi az oka annak, hogy 
nem támogatják azt. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Én a karácsonyi jutalmat támogatom. Én nagyon örülnék, a konyhaiak is örülnének a 
jutalomnak. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:   
 
Én az emelést támogatom. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
A jutalom egy eshetőleges dolog, az illetmény kiegészítés mértékének növelése, 
biztos, kiszámítható emelést jelentene. 
A jutalom kérdését már a választások után megalakuló képviselő-testület döntésétől 
fog függni, ki tudja, hogy 2 hónap után kapunk ennek szétosztására lehetőséget vagy 
sem. 
Egy kicsit úgy érzem, hogy ez a vita kicsit a munkánk értékének a lebecsülése. Az 
érzem, hogy kuncsorognunk kell , miközben szavak szintjén azt halljuk, mennyire 
megbecsülik, elismerik a munkánkat.  A jutalom esetén ugyanez a helyzet lenne. Ezt 
méltatlannak érzem.  
 
Fischer József polgármester:   
 
Más oldalról látjuk ezt. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Továbbra is azt gondolja, hogy az illetménykiegészítés mértékének emelése jelentene 
kiszámítható, biztonságos bérrendezését a köztisztviselőknek. 
 
Fischer József polgármester:   
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Lássunk egy számolást. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Már a napirend tárgyalásának kezdetén is elmondtam, hogy Hantosi Kirendeltség 
esetén az egy évre eső 10 %-os illetménykiegészítés mértéke kb. 525 e Ft.  
A  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és a Hantosi Kirendeltség egész éves 
személyi juttatásának mértéke- alapilletménnyel, megemelt illetménykiegészítéssel 
együtt- évi 19 millió forint. Ebbe mindkét településen dolgozó köztisztviselő bére, 
illetménykiegészítése, cafetéria benne van. 
De hangsúlyozom, a juttatási rendelet elfogadása esetén sem kellene Hantosnak többel 
hozzájárulnia a Közös Hivatal fenntartásához, mint az idei évben kell. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Az elvvel nem értek egyet. Idejöhetne a konyhának a vezetője is. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Szeretné megkérdezni, hogy mi az oka annak, hogy a konyhai dolgozóknak sem 
szeretnének béremelést adni? 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
 A 4 futó pályázat. 
Én 18 évig dolgoztam itt a Hantosi Önkormányzat alkalmazottjaként. Mindig is azt 
kaptuk, hogy csak a törvényi minimumot kapjuk ,attól nem lehet eltérni.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:   
 
Hogyan tértünk volna el mikor mínuszosok voltunk?  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Még azért is könyörögni kellett ,ami járt. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
 Ez a vita úgy érzi,  arról szól: hogy örüljünk, hogy itt dolgozhatunk. Az egész vitát 
méltatlannak érzem. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Én azt gondolom, hogy ezt a rendelet tervezetet a nagylóki Képviselő- testülettel 
együtt kellett volna tárgyalni. Emlékszem ,amikor együtt tárgyaltunk valamit,  
meglepődtek a nagylóki képviselők, hogy a közalkalmazottak lényegesen kevesebb 
cafetériát kapnak ,mint a köztisztviselők. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Hantoson a közalkalmazottak- bár ez adható kategória esetükben- még akkor is, 



 
60 

 

amikor Hantos ÖNHIKI-s település volt-  mindig ugyanolyan mértékű és formájú 
juttatást kaptak, mint a közalkalmazottak. 
 
a rendelet tervezet elfogadására vonatkozó szabályokat a napirend tárgyalásakor már 
elmondta, de akkor még egyszer szeretné elmondani, hogy a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben  foglalt a juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos 
önkormányzati rendelet megalkotására Nagylók Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete jogosult a két önkormányzat között kötött megállapodás alapján.  
A megállapodás 17.1 pontja értelmében  a  szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásokra, szociális és kegyeleti támogatások megállapítására, s annak módosítására 
vonatkozó rendelettervezetet a Jegyző köteles Nagylók Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban Hantos 
Község Önkormányzata polgármestere részére megküldeni.  
A rendelet tervezetet elkészítettem és a polgármester úr rendelkezésére bocsájtottam. 
A Megállapodás 17.2  pontja értelmében  Hantos Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete soron következő ülésén, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet 
tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánít, melyet a Közös Önkormányzati Hivatalt 
vezető Jegyző részére írásban a polgármester megküld.  Ezért tárgyalja ma, külön a 
Hantosi Képviselő-testület a rendelet tervezet. 
A megállapodás 17.3 – 17.5. pontja tartalmazza a  Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelettel kapcsolatos további előírásokat. 
Eszerint amennyiben Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tervezetben 
foglaltakkal nem ért egyet, úgy indokolással ellátott álláspontját a rendelet 
megalkotását megelőzően a Jegyzőnek Nagylók Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete ülésén kell ismertetnie.  
 Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete 
indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a két Önkormányzat polgármestere által 
egyeztetett újabb javaslat szerint az eljárást ismételten le kell folytatni.   Ha Hantos 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete indokait nem fogalmazza meg, avagy azt 
nem ismerteti, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy Nagylók Község 
Önkormányzat Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az 
eredeti javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat 
Képviselőtestülete által megalkotható.  
 
Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Én azt gondolom, hogy inkább az egyszeri jutalom legyen egy  nagyobb összeg, mint 
az illetménykiegészítést emeljük, mert az végleges, vissza nem vonható, 
automatizmus lenne. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)   237. §-ában 
foglaltak alapján az önkormányzat képviselő-testülete a törvény keretei között 
rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, 
szociális és kegyeleti támogatásokat. Továbbá a hivatkozott törvény 234. §. /3/-/4/ 
bekezdései alapján illetménykiegészítést állapíthat meg. A 2012. március 1-jén hatályba 
lépett, Kttv.  rendelkezik azokról a kérdésekről, amelyeket a képviselő-testületnek 
rendeletben, és amelyeket a jegyzőnek a közszolgálati szabályzatban kell rendezni. A Kttv. 
152. § (2) bekezdése alapján a juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás 
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rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője – jegyző – a 
Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 
 
A Kttv 234. § (3) és (4) bekezdései az illetménykiegészítés tekintetében a 
következőképpen rendelkeznek: 
"(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 
amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál, illetve a körzetközponti 
feladatot ellátó önkormányzatnál legfeljebb 40%-a, 
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, 
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. 
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést 
állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, 
amelynek mértéke legfeljebb 20%." 
A javaslat a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők esetében is 
egységesen 20 % mértékű illetménykiegészítést tartalmaz.  
 
Arra tettem javaslatot, hogy az illetménykiegészítés mértékét 20%-ban állapítsa meg a  
képviselőtestület, melynek fedezete a közös önkormányzati hivatal 2013. évi 
költségvetési főösszegének emelése nélkül is biztosított, az önkormányzatoktól a 
2013. évihez képest többlet hozzájárulást nem igényel.  
 
Tehát tárgyévre szól és nem automatizmus az illetménykiegészítés megállapítása. 
 
A kormánytisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 30 %, amit a 
jogszabály garantáltan biztosít részükre. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatnál 
dolgozó köztisztviselők munkája éppoly felelősségteljes és fontos, mint a 
kormánytisztviselőké. 
 
Dönthet úgy is a Képviselő-testület, hogy csak a középfokúak esetén ért egyet az 
illetménykiegészítés mértékének emelésével és akkor legalább a középfokú 
végzettségű köztisztviselőink illetménye emelkedhet és mivel a Közös Hivatalnál csak 
én rendelkezem jelenleg felsőfokú végzettséggel az én illetményem változatlan 
marad. 
 
 
Fischer József polgármester:   
 
Ha valaki nem hívja fel a testület figyelmét arra, hogy ez egy évre szól, ,akkor ez egy 
automatizmus lesz. Én sokkal jobbnak tartom az év végi jutalom osztást, amit 
mindenki kap, annak tekintetében ,hogy milyen évet zártunk. Igaz én kevesebbet 
tartózkodom itt, igaz a lányok csinálnak olyat is, amit esetleg az elődöm csinált 
korábban, de   a felelősségem ugyanakkora mint az elődömé volt, miközben a bérem  
az övé  egyharmada. 
 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Azt a feltételezést, hogy nem világosítom fel akár a polgármestert, akár a képviselő-
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testületet az adott témára vonatkozó jogszabályi előírásokról, az összes birtokomban 
lévő információról visszautasítom. 
 
Mindig minden témáról korrektül tájékoztatom mind a polgármestert , mind a 
képviselő-testületet. 
Nem szolgáltattam  okot arra, hogy azt feltételezzék: a jövőben másként járok majd 
el..  
Továbbra is azt kéri a képviselő-testülettől, hogy a kiküldötteknek megfelelően 
javasolja a juttatási rendelet elfogadását Nagylók Községi Önkormányzatnak, hiszen 
ez nem igényel a 2013. évihez képest többlet hozzájárulást egyik önkormányzat 
részéről sem. 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Te mondod ,hogy nem bízol abban ,hogy a következő testület megszavazza a 
jutalmatokat  Akkor a következő testületet nem kell meggyőzni ,ha korrekt munkát 
végeztek. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Ahogy már említettem  a jutalmazás teljesen eshetőleges dolog. 
 
Azt is említettem már csalódott vagyok, mert a képviselő-testületi ülésre kiküldött 
anyag egyeztetésekor én a polgármester úrnak részletesen elmondta, hogy mit 
tartalmaz a rendelet tervezet, miért kérem az illetménykiegészítés mértékének 
emelését. Tájékoztattam arról is, hogy a rendelet terveztben szereplő juttatásokat 
egyeztettem a nagylóki polgármester úrral is, aki az abban foglaltak támogatásáról 
biztosít. Arról is tájékoztattam, hogy az illetménykiegészítés mértékének emelése nem 
jár az ideihez képest többlet támogatási igénnyel, mint ahogy azt is, hogy mértékének 
megállapítása tárgyévre szól. 
Akkor a polgármester úr nem mondta, hogy részéről ez nem elfogadható, hogy a 
rendelet terveztben  lévő juttatásokkal nem ért egyet. 
 
 
Fischer József polgármester:   
 
Azzal nem értettem egyet, amikor azt mondtad, hogy a nagylóki polgármestrrel úgy 
beszéltétek meg, hogy az emelés 2013. évre visszamenőleg, a nyugdíjasoknak is jár. 
 Én azt mondtam, hogy kíváncsi vagyok a képviselő testület véleményére.  
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Én ilyet soha nem mondtam, nem is mondhattam, hiszen az illetmény kiegészítés 
mértékének emelését 2014. évtől javaslom a rendelet tervezetbe és nyilván nemérinti, 
nem érintheti a már nyugdíjba vonult kollega juttatásait. 
 
 
 
Fischer József polgármester:   
 
Akkor én félre értettem. Én jobbnak tartom az egyszeri keretet. 
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Gálné Papp Erika jegyző:   
 
A jutalmazási keretet illetve annak mértékét nem a juttatási rendeletbe, hanem a 
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe lehet beépíteni. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Én októberig vagyok, adósságba nem fogom dönteni a falut. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Nem értem, hogy az illetménykiegészítés mértékének emelése miért döntené 
adósságba a települést, ha az nem igényel az idei évinél nagyobb mértékű 
hozzájárulást Hantos Önkormányzatától? 
 
Fischer József polgármester:   
 
Én nem kötöm meg az utódom kezét. Én csak jutalmat szeretnék adni. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:   
 
Én azt látom, hogy 1-2 képviselő azt akarja ,hogy a lányok ne kapjanak 
fizetésemelést. Én az Erikával értek egyet: Vannak itt olyanok ,akik azt mondják 
,hogy ha az én tehenem megdöglött ,akkor dögöljön meg a szomszéd tehene is.  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Én nem mondtam. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:   
 
De azzal azt mondtad, hogy : te nem kaptál itt béremelést. Én javaslom, hogy kapják 
meg. 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Jól értem: Mi javaslunk valamit ,aztán Nagylók dönt a rendelet alkotásról? 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Ahogy többször említette a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra, 
szociális és kegyeleti támogatások megállapítására, s annak módosítására vonatkozó 
rendelettervezetet a jegyző köteles Nagylók Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban Hantos 
Község Önkormányzata polgármestere részére megküldeni.  
A rendelet tervezetet elkészítettem és a polgármester úr rendelkezésére bocsájtottam. 
A Megállapodás 17.2  pontja értelmében  Hantos Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete soron következő ülésén, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet 
tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánít, melyet a Közös Önkormányzati Hivatalt 
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vezető Jegyző részére írásban a polgármester megküld.  Ezért tárgyalja ma, külön a 
Hantosi Képviselő-testület a rendelet tervezet. 
Amennyiben Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tervezetben 
foglaltakkal nem ért egyet, úgy indokolással ellátott álláspontját a rendelet 
megalkotását megelőzően a jegyzőnek Nagylók Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete ülésén kell ismertetnie.  
 Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete 
indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a két Önkormányzat polgármestere által 
egyeztetett újabb javaslat szerint az eljárást ismételten le kell folytatni.   Ha Hantos 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete indokait nem fogalmazza meg, avagy azt 
nem ismerteti, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy Nagylók Község 
Önkormányzat Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az 
eredeti javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat 
Képviselőtestülete által megalkotható.  
 
 Meg szeretném kérni a polgármestert, hogy az egyet nem értés indokait fogalmazza 
meg, hogy később ne legyen vita tárgya: az és úgy lett-e megfogalmazva a 
határozatban, ahogy Ő gondolta. 
 
Szeretné  még egyszer elmondani, hogy eddig soha nem fordultak béremelési kéréssel 
a Képviselő-testülethez. Az eddig kapott év végi jutalmakat köszönjük, jól esett. 
 
Csak azokat a dolgokat tudom ismételni, amit már többször elmondtam: a 
köztisztviselői bér 2008. óta változatlan, az illetménykiegészítés mértékének emelése 
az ideihez képest nem igényel Hantos Önkormányzatától többlet hozzájárulást, annak 
biztosítása nem veszélyezteti sem a felelős gazdélkodást, sem a pályázatok 
megvalósítását. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Én egyszeri kifizetésben gondolkodtam. Én erre a döntésre számítottam. Nekem 
együtt kell dolgozni ezekkel a kolléganőkkel. Én azt gondolom annál, hogy valaki  
egy hónapban kap 6-8 ezer forintot , jobb hogy az év végén egy összegben 40-50 ezer 
forintot. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Én nem így látom, a havi biztos 6-8 ezer forint jobb, mint egy eshetőleges év végi 
jutalom. A csekkek, a mindennapi élet költségei havonta jelentkeznek a 
köztisztviselők esetén is. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
A köztisztviselők mindig is többet kaptak ,mint a közalkalmazottak és még plussz a cafetériát. 
 
 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Ahogy azt ma már említettem a cafetéria mértéke illetve a juttatási formák évek 
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hosszú sora óta egyforma volt és ma is az mind a közalkalmazottaink, mind a 
köztisztviselőknek. Ez így volt akkor is, amikor a település forráshiánnyal küzdött és 
most is így van. Mindenki egyforma mértékű juttatást, annak ellenére, hogy a 
közalkalmazottak esetén a cafetéra csak egy adható juttatási forma és ez így helyes. 
 
Való igaz, hogy a technikai dolgozó és konyhai közalkalmazottaink bére is alacsony 
ott is indokolt lenne a bérrendezés. 
 
Ez a vita eléggé méltatlan. Tudomásul kell venni: ezek szerint ennyit nem ér a 
munkánk.  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Én nem hiszem ,hogy gondolkodtam volna a béremelésen. Te kiállsz a saját dolgozóidért és 
más nem érdekel. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:    
 
Nyilván nekem kell kiállnom a dolgozóimért, más ezt nem teszi meg. Azt azonban 
visszautasítom, hogy más nem érdekel, hiszen többször kérdeztem,  mi az oka annak, 
hogy a konyhai dolgozók béremelésére nem tesztek javaslatot. Többször 
elmondtam,most is- ebben a napirendi ponton belül is ,  hogy az Ő bérük is alacsony 
és annak rendezése is indokolt lenne. 
 
Az nyilvánvaló, hogyha egy napirendi pont a Közös Önkormányzati Hivatal 
állományába tartozók juttatásairól szól ott nem tehetek javaslatot a nem a Közös 
Önkormányzati Hivatalban dolgozó közalkalmazottak bérrendezésér . Ahogy többször 
a polgármester úrnak is említettem és itt is elmondtam, az Ő bérük rendezésére 
viszont akár Ő, mint az egyéb munkáltatói jogkörrel rendelkező, akár a képviselő-
testületből bármelyik tag tehet javaslatot például a költségvetés módosításakor. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:   
 
Javaslom, hogy a polgármester tegye fel szavazásra a határozati javaslatot. 
. 
Fischer József polgármester:   
 
Úgy gondolom, ha a konyhai alkalmazottak bérfejlesztését is beleteszi a jegyző asszony a 
javaslatba a képviselők is másképp vélekedtek volna. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:    
 
Sokszor említette már, hogy ebbe a rendelet tervezetbe- mivel ez a Közös 
Önkormányzati Hivatal állományába tartozók juttatásairól szól, nem tehetett javaslatot 
a Hivatal állományába nem tartozó konyhai dolgozók bérrendezésére. 
 
Ugyanakkor azt is elmondta már többször, hogy a konyhai dolgozók és a technikai 
személyzet bérrendezése is indokolt lehet és erre vonatkozóan a költségvetés 
módosításával fedezetet teremtve az egyéb munkáltatói jogkörrel rendelkező 
polgármester úr vagy bármelyik képviselő is tehet javaslatot.A polgármester Úrnak is 
van javaslattételi joga.  
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Nem nagyon érti, hogy mi az oka annak, hogy a konyhások bérrendezésére nem tesz 
javaslatot sem a polgármester úr, sem a képviselő-testület egy tagja sem, ugyanakkor 
rajtam számon kérik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalba dolgozók juttatási 
rendelet tervezetébe miért nem építettem bele a nem itt dolgozó konyhai dolgozók 
béremelésének javaslatát. 
Olyan érv egyébként nem hangzott el, hogyha a konyhásoknak adunk 10 %-os 
béremelést, megkaphatják azt a köztisztviselők is. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Javasolhatom én is a béremelését a konyhásoknak? 
 
Gálné Papp Erika jegyző:    
 
Igen, ahogy már említettem akár a polgármester úr, akár a képviselő-testület bármely 
tagja tehet erre vonatkozó javaslatot. Nem értem , mi az oka annak, hogy a konyhások 
bérrendezésére nem tesz javaslatot sem a polgármester úr, sem a képviselő-testület 
egy tagja sem.  
Én indokoltnak tartom az Ő esetükben is a béremelést, de a döntést nem nekem, 
hanem a képviselő-testületnek kell erről is meghozni. mi az oka annak, hogy Ő 
béremelésüket sem támogatják? 
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Én nem mondtam, hogy nem támogatom . Én nem jól voltam Hantoson besorolva és 
azt Székesfehérváron vették észre. 
Mindig a köztisztviselők voltak a fontosak, nekem még egy 3500 Ft-os pendrive-ért is 
3 hónapig kellett könyörögnöm, míg beszereztétek. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő:   
 
Nem volna szabad szavaznod ennél a napirendi pontnál, ha még a régi sérelmeidet 
hánytorgatod fel.  
 
Gálné Papp Erika jegyző:    
 
Az Önkormányzat vezetője a polgármester Úr, így ehhez a napirendi ponthoz tartozó 
előterjesztésnél is egyeztettem vele a kiküldött anyaggal kapcsolatban. 
A képviselő-testületi ülés előtt is javasoltam azt, hogy a konyhai dolgozók részére is 
biztosítsuk ezt a 10%-os bérfejlesztést. 
 
Egyébként a Hivatalban is minden szükséges eszközt magunknak szerzünk be, nekünk 
sincs külön anyagbeszerzőnk és nem tartozik sem a jegyző, sem a dolgozók 
munkaköri feladatába nevesítve az anyagbeszerzés. Úgy gondolom, hogyha a 
munkánkhoz szükségünk van valamire beszerezzük. Az lehet, hogy azonnal nem 
szereztük be az említett pendrive-ot, számtalan esetben viszont beszereztük azt, amire 
szüksége volt az egészségügynek, bár ezt ők is megtehették volna. 
. 
Fischer József polgármester:   
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Igen elhangzott a konyhai dolgozók béremelésére vonatkozó javaslat  és elmondtam, hogy ott 
is gondolkozom egy karácsonyi jutalmon és nem fizetésemelésben. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:    
 
Úgy gondolom, hogy önmagunkat ismételjük.  
Ezért célszerű lenne, ha a polgármester úr megfogalmazná a kiküldött javaslatához 
képest változott javaslatát és az egyet nem értés indokait is. 
 
 
Fischer József polgármester:   
 
Az én indokom az egyet nem értésre, hogy nem kívánok olyan döntést hozni, amely a 
következő választások utáni időszakra is plusz költséget jelent a majdani képviselő-
testület és polgármester számára. Az egyszeri, év végi jutalmazást egy adott pénzügyi 
kereten belül tartanák elfogadhatónak. 
Mi a falu pénzével gazdálkodunk. Az ilyen döntéseket nem lehet titokban tartani.  
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
A Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozók  juttatásairól szóló rendelet 
természetesen nyilvános, a köztisztviselők fizetése viszont nem.  
Sajnálom, hogy az általunk végzett munka fontosságát, minőségét úgy ítélik meg, 
hogy nem érdemeljük meg az általam javasolt juttatásokat. Az egész vitát 
méltatlannak és szomorúnak érzem. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Én megköszönöm a munkát. Kihoztátok az önkormányzati munkából a maximumot. Akarunk 
adni. Másképp látjuk a dolgokat. Szó nincs arról, hogy nem akar adni. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e 
valakinek még kérdése, hozzászólása? 

 
A napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el 

 
 
Fischer József polgármester:   
 
Kérdezi, hogy aki a  „  A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát 
megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet 
véleményezéséről ”    szóló határozati javaslatot  elfogadja, az  kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet véleményezéséről ”    
szóló határozati javaslatot kettő igen és három nem szavazattal , tartózkodás 
nélkül  nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
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A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 

támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet véleményezéséről 
  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében „A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát 
megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet 
véleményezéséről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról 
szóló önkormányzati rendelet tervezet véleményezéséről című határozati 
javaslatot – mely jelen határozat 1. számú melléklete – nem fogadja el. 
 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-
testületét értesítse. 
 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
Határidő: 2013. december 31. 
 

 
Fischer József polgármester:  

 
Javasolja, hogy a Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet véleményezéséről az alábbi 
döntést hozza a képviselő-testület: 
 
„Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi indoklás miatt nem 
fogadta el a határozati javaslatot : 
 
Nem kíván olyan döntést hozni, amely a következő választások utáni időszakra is 
plusz költséget jelent a majdani képviselő-testület és polgármester számára. 
 
Az egyszeri, év végi jutalmazást egy adott pénzügyi kereten belül tartanánk 
elfogadhatónak.” 
 
Kéri, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három     igen szavazattal , kettő 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
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A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 

támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet véleményezéséről 
  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében „A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát 
megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet 
véleményezéséről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi indoklás miatt nem 
fogadta el a határozati javaslatot : 
 
Nem kíván olyan döntést hozni, amely a következő választások utáni időszakra is 
plusz költséget jelent a majdani képviselő-testület és polgármester számára. 
 
Az egyszeri, év végi jutalmazást egy adott pénzügyi kereten belül tartanánk 
elfogadhatónak. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-
testületét értesítse. 
 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 
 

19.napirendi pont 
 
Központi orvosi ügyelet közös működtetésére vonatkozó megállapodás 
elfogadása 

 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és a határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
A Hantos Sárbogárd és Nagylók orvosi ügyelet pályáztatásra került. A 3 pályázó 
közül a debreceni cég látja el innentől kezdve a szolgáltatást, több helyen is 
dolgoznak. Sükösd Tamás polgármesternek is több kört kellett futni ,mire összehozta 
ezt. Benne van az előterjesztésben ,hogy mi változott. A napirend feletti vitát 
megnyitom.  
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  



 
70 

 

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a  „Központi orvosi ügyelet közös 
működtetésére vonatkozó megállapodás elfogadásáról”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 

Központi orvosi ügyelet közös működtetésére vonatkozó  megállapodás 
elfogadásáról 

 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  
polgármester előterjesztésében „Központi orvosi ügyelet közös működtetésére 
vonatkozó  megállapodás elfogadása” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező, a Központi orvosi ügyelet közös  működtetésére vonatkozó  
megállapodást.  
 
Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Központi orvosi ügyelet közös  működtetésére vonatkozó  
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.napirendi pont 
 

Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás megszűnése 
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Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és a határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
2013.november 30-val a pályázatban vállalt  üzemeltetési kötelezettség  lejárt, a 
társulás oka fogyottá vált. Van olyan település ,mint Mezőszilas ,aki ebben szinte nem 
is vesz részt, Sárbogárd is csak egy adott területen. A továbbiakról vannak 
elképzelések, egy társaság érdeklődik a hálózat értékesítéséről, de ezt  még  vizsgálni 
kell. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a  „ Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 
megszűnéséről”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 

Döntés a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás megszűnéséről 
 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a polgármester 
előterjesztésében  megtárgyalta a „Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 
megszűnése” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás Társulási Tanácsa szándékát fejezte ki 
arra vonatkozóan, hogy 2013. november 30-i hatállyal közös megegyezéssel a 
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulást jogutóddal megszünteti, amennyiben a 
Szélessávú Közmű Kiépítése Társulást alakító települések képviselőtestületei 
minősített többséggel azt elfogadják. 
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A Társulási Tanács tagjai kinyilvánították, hogy a Szélessávú Közmű Kiépítése 
Társulás Társulási Megállapodásában vállalt feladatokat a Társulás megszűnését 
követően, az alábbi jogutódok látják el:  
 

- Sárbogárd Város Önkormányzata, 
 - Mezőszilas Község Önkormányzata, 
 - Nagylók Község Önkormányzata, 
 - Hantos Község Önkormányzata. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Szélessávú Közmű 
Kiépítése Társulás 2013. november 30-i hatályú közös megegyezéssel, a fenti 
jogutódokkal történő megszüntetésével: 
 

1. Egyetért 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  felkéri a polgármestert, hogy 
a Társulási Tanács elnökét a határozat kivonatának megküldésével a 
Képviselőtestület döntéséről értesítse. 

 
Felelős: Fischer József  polgármester 
Határidő:2013. december 20. 
 

21.napirendi pont 
 

Döntés a 2434 Hantos , Petőfi utca és Dózsa utca közötti közben és a 2434 
Hantos, Táncsics utca 2. szám előtti közvilágítás fejlesztéséről és az ehhez 

szükséges költségek biztosításáról 
 

Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó árajánlatot és a határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Ez a világítás bővítés a Petőfi utcát és a Dózsa utcát összekötő közben azért szükséges 
,mert amikor voltak a betörések több lakos is jelezte ,hogy ott láttak embereket 
elbújva a sötétben. A Bódi Zoltán ebből a beruházból vállalta a villanyoszlopok 
beszerzésének költségét. A világítás bővítés mindkét területen növelné 
biztonságérzetet. A Tököli utcára szintén felmerült egy lámpa beállítása, de ezt inkább 
a jövő évben tervezem.  
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a  „Döntés a 2434 Hantos , Petőfi utca és 
Dózsa utca közötti közben és a 2434 Hantos, Táncsics utca 2. szám előtti 
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közvilágítás fejlesztéséről és az ehhez szükséges költségek biztosításáról”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 

Döntés a 2434 Hantos , Petőfi utca és Dózsa utca közötti közben és a 2434 
Hantos, Táncsics utca 2. szám előtti közvilágítás fejlesztéséről és az ehhez 

szükséges költségek biztosításáról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a 2434 Hantos , Petőfi utca és Dózsa utca közötti 
közben és a 2434 Hantos, Táncsics utca 2. szám előtti közvilágítás fejlesztéséről 
és az ehhez szükséges költségek biztosításáról” című előterjesztést és az ügyben 
az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő a   2434 
Hantos , Petőfi utca és Dózsa utca közötti útszakasz   és a 2434 Hantos, Táncsics 
utca 2. szám előtti területen közvilágítás korszerűsítését határozza el, összesen 3  
lámpatest elhelyezésével.  
 
A Képviselő-testület a tulajdonában lévő a   2434 Hantos , Petőfi utca és Dózsa 
utca közötti útszakasz   és a 2434 Hantos, Táncsics utca 2. szám előtti területen 
közvilágítás korszerűsítésének  megvalósításához szükséges 240.000 Ft –ot azaz 
kettőszáznegyvenezer a 2013. évi költségvetéséből a tartalék terhére biztosítja. 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő, a 
lámpatestek felszerelését a jelen határozat melléklete szerinti árajánlat alapján – 
Takács László egyéni vállalkozóval ( adószáma: 61962943-1-27, 7013 Cece, 
Bethlen Gábor utca 116., vállalkozói igazolványszáma:EV-658873) végeztesse el,  
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: folyamatos, 2013. december 31. 
 
Felelős:   Fischer József  
                 polgármester 
 

22. napirendi pont 
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Az Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek, ingatlanok, bérleti díjának 
meghatározásáról , döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 479/15 hrsz-ú  

szántó bérbeadásának módjáról 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és a határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Sok éven keresztül nem volt megemelve a szántók bérleti díja, véleményem szerint ez 
a  4 forint/ m2 –re történő emelés nem sok, viszont az Önkormányzat bevételeit 
megduplázza. 
 
A kiküldött javaslat egyrészt ezt tartalmazza. Másrészt a 479/15 hrsz-ú szántó esetén 
javaslom, hogy esélyt kapjanak mások is a földbérlésére licitálást kiírni. 
 
Neki 3 ember is említette, hogy a bérbe venné ezt a területet.  Javasolja, hogy az 
legyen a módja, hogy akit érdekel a bérbeadás zárt borítékba leírja, hogy nem 4 Ft 
/m2 árat, hanem például 5 Ft/m2 árat ajánl. Határidő lejártát követően pedig a 
legmagasabb ajánlattevővel fogunk szerződni, ha az nem a jelenlegi bérlő, akkor még 
15 napig Ő is  megadhatja ezt a bérleti díjat és Ő elsőbbséget élvez, akkor vele kell 
szerződnünk. Mi mindenféleképpen  jól járunk. 
Ha 150-200 ezer forinttal több jön be a bérbeadásából  ,akkor már az jó eredmény. A 
mostani bérlő azt mondta ,hogy ő biztosan megadja a 4 forintot, tehát nem fog a 
nyakunkon maradni a föld. Ebből mi csak jól jövünk ki.  
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 
Hozzászólások: 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Ha a mostani bérlő megadja a 4 Ft/ m2 bérleti díjat, akkor az övé lesz a terület nem? 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
A polgármester úr javaslata szerint a Képviselő-testület az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően meghatározza az önkormányzat tulajdonában lévő földek művelési 
áganként elkülönítetten a  bérleti díj mértékét. 
Mostanáig a bérleti díj mértékének emelkedése esetén csak akkor  döntöttek 
versenytárgyalás- licitálásról- ha a korábbi bérlő a megemelt bérleti díj ellenében nem 
kívánta bérbe venni a területeket.  
A polgármester az eddigi gyakorlattal szakítva kizárólag a 479/15 hrsz-ú ingatlan 
bérbeadására  azt javasolja, hogy 4 Ft /m2 induló áron írjon ki a képviselő-testület 
pályázatot a határozati javaslatban és annak mellékletében  leírtak szerint. 
 
 
Fischer József polgármester:  
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Az én javaslatom volt ,hogy borítékban mindenki adja be mennyit adna a föld bérleti 
díjaként. Ha kibontjuk a borítékokat a  korábbi bérlő még mindig mondhatja, hogy 
megadja a legmagasabb árat és akkor az övé lesz a bérleti jog. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy    „Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
termőföldek, ingatlanok, bérleti díjának meghatározásáról , döntés az 
önkormányzat tulajdonában lévő 479/15 hrsz-ú  szántó bérbeadásának módjáról 
”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
160/2013. (XII.12.) számú határozata 

 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek, ingatlanok, bérleti díjának 
meghatározásáról , döntés az önkormányzat tulajdonában lévő 479/15 hrsz-ú  

szántó bérbeadásának módjáról 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta „Az Önkormányzat tulajdonában lévő 
termőföldek, ingatlanok,  bérleti díjának meghatározása, döntés az 
önkormányzat tulajdonában lévő 479/15 hrsz-ú  szántó bérbeadásának 
módjáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanjainak bérleti díját 2014. január 1-től   

- mezőgazdasági szántó művelési ágú bel- és külterületi ingatlan  bérleti 
díja  4,-Ft/m2 

- bel- és külterületi mezőgazdasági rét  művelési ágú  földjei  bérleti díját 1.  
Ft/m2 

–ben határozza meg 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanjai 2014. január 1-től érvényes 
bérleti díjának mértékét  évente  az adott év szeptemberében  KSH által 
közétett infláció mértékével megemeli. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a megkötött szerződéseket- a szerződésben 
biztosított joggal élve-vizsgálja felül és a szerződések bérleti díjról szóló 
részét e határozatban meghatározott díj szerint módosítsa. 

 
Amennyiben a bérlő a módosított bérleti díjat nem fogadja el, úgy azt a 
területet meg kell hirdetni, több jelentkező esetén az elő bérleti jog 
gyakorlására is figyelemmel a bérlőt licitálással kell kijelölni.  

 
2. Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

vagyonáról szóló Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4./2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletében  foglaltakra is figyelemmel 
úgy dönt, hogy  az Önkormányzat tulajdonában lévő 479/15 hrsz-ú  
nagyságú ingatlan bérleti jogát 4 Ft/m2  induló licitálási értékkel 
pályázati felhívással  árverésre meghirdeti a helyben szokásos módon. Az 
ajánlatokat zárt borítékban 2013.december 20-án 16. 00 óráig Hantos 
Község Polgármesteréhez kell benyújtani.  A  legmagasabb haszonbérleti 
díjat ajánló pályázó ajánlatát a 16/2002.(II.18.) Kormány rendelet 
előírásaira figyelemmel 15 munkanapra kifüggesztésre kerül és  az 
Önkormányzat a  16/2002.(II.18.) Kormány rendelet előírásaira  és az elő 
bérleti jogra is tekintettel  - köti meg a haszonbérleti  szerződést oly 
módon, hogy az ingatlan haszonbérleti ideje a szerződéskötéstől számított 
5 évre 2019. szeptember 30-ig tart.  
 

3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 479/15 hrsz-ú  nagyságú ingatlan bérbeadására 
vonatkozó pályázati felhívást- mely jelen határozat melléklete – 
változtatás nélkül jóváhagyja. 
 

4. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy szükséges intézkedéseket tegye meg, 
a pályáztatási eljárást , a licitálást folytassa le és a  kifüggesztést követően 
a 16/2002.(II.18.) Kormány rendeletben valamint az 1994. évi LV. tv. 10.§-
ban szereplő elő haszonbérleti jog figyelembevételével a legmagasabb 
haszonbérleti díjat ajánló nyertes pályázóval a haszonbérleti szerződést 
kösse meg.  A haszonbérleti szerződéskötésnél a jelen határozatban 
elfogadott – a 2014. január 1-től érvényes bérleti díjak mértékének  évente  
az adott év szeptemberében  KSH által közétett infláció mértékével 
történő megemelése- rendelkezést figyelembe kell venni.   

Felelős: Fischer József  polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
 
 
 

23.napirendi pont 
 

A hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ  
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú 
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projektről szóló tájékoztató elfogadása  valamint döntés  a „Hantosi IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” projekt érdekében , a hantosi ingatlan-

nyilvántartásban 0236/8 hrsz-ú    ingatlan egy részének megvásárlásáról 
 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és a határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Sajnos az a helyzet ,hogy a „mangán” keresztül húzta a számításunkat. A próbakút 
fúrása megtörtént, a vizsgálati eredmények szerint a próbakútból nyerhető víz arzén és 
vastartalma az előírtaknak megfelelő, azonban a mangán tartalma a megengedett 
kétszerese. A víz tisztítása ezért ennél a kútnál is szükséges lenne, ami viszont 
lényegesen drágítaná a beruházást. Így ezt a megoldást el kell vetni, a terület 
megvásárlása így okafogyottá vált. 
Ezt a kört meg kellett futni, a Belügyminisztériumban is biztattak bennünket, hogy 
próbálkozzunk próbakút fúrásával, mert ha jók lettek volna az eredmények a 
beruházás olcsóbb lett volna. 
A próbakút fúrásának költsége a 2. körös pályázatban elszámolható költség lesz.  
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy    „A hantosi ivóvíz minőségének javítása 
céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ  ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-
2011-0071. azonosító számú projektről szóló tájékoztató elfogadása  valamint 
döntés  a „Hantosi IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” projekt érdekében , a 
hantosi ingatlan-nyilvántartásban 0236/8 hrsz-ú    ingatlan egy részének 
megvásárlásáról ”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2013. (XII.12.) számú 
határozata 

A hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ  
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú 
projektről szóló tájékoztató elfogadása  valamint döntés  a „Hantosi IVÓVÍZ 
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ARZÉNMENTESÍTÉSE” projekt érdekében , a hantosi ingatlan-
nyilvántartásban 0236/8 hrsz-ú    ingatlan egy részének megvásárlásáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester  
előterjesztésében a „  hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI 
IVÓVÍZ  ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító 
számú projektről szóló tájékoztató elfogadása  valamint döntés  a „Hantosi 
IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” projekt érdekében , a hantosi ingatlan-
nyilvántartásban 0236/8 hrsz-ú    ingatlan egy részének megvásárlásáról  „ című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a   hantosi ivóvíz 
minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ  ARZÉNMENTESÍTÉSE” 
című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projektről szóló polgármester 
által tett tájékoztatót elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatása alapján – tekintettel a  hantosi 
ingatlan-nyilvántartásban 0236/8 hrsz-ú    ingatlan egy részén fúrt próbakút 
vízminőségi eredményére, a mangán magas értékére - Hantosi IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” projekt érdekében a hantosi ingatlan-
nyilvántartásban 0236/8 hrsz-ú    ingatlan egy részének megvásárlásától eláll. 
 
  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a  hantosi ivóvíz minőségének  
javítása érdekében  a további szükséges intézkedéseket tegye meg, a megtett 
intézkedésekről a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa! 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. napirendi pont 
 

Tájékoztató  az Önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú ingatlan 
megosztásával  kapcsolatos kérelmében  hozott  130/2012. (XII.12.) számú 

határozat végrehajtásáról , a 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő  
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magvásárlására irányuló kérelemről 
 

Előadó: Fischer József polgármester 
 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és a határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Lepcsényi Tamás tavasgazda  azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a határozati 
javaslatban megjelölt  területeket meg szeretné vásárolni.  
A területek megvásárlása esetén sem zárhatná le  a megvásárolni kívánt terület között 
lévő földutat természetesen, sajnos ez most nem midig történik így. Ezért a 
szerződésbe le kell írni, hogy milyen szankcióval sújtható, ha az utat mégis lezárja. 
 
Javasolja a kiküldött határozati javaslat elfogadását. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el 
véleményüket, tegyék fel kérdéseiket! 
 
Hozzászólások: 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
 Ha a saját tulajdona lesz az út mellett lévő terület , onnét kezdve semmivel se tudod 
rávenni, hogy ne zárja le az utat. Én nem javaslom eladni. 
 
Fischer József polgármester:   
 
Én támogatnám az eladást. Most is van ott kapu ,amit olykor kinyit. Az  ő helyében én 
is megvenném ezeket a területeket  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Én a bérbeadást javaslom. Nem kell eladni a területeket. 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 Én is a bérbeadást javaslom. Az eladást nem támogatom. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
Az  önkormányzati utak  a forgalomképtelen törzsvagyon része, azokat eladni nem 
lehet. Az önkormányzati  utakat forgalom elől sem szabad lezárni, azoat 
rendeltetésszerűen bárki használhatja. A megvásárolni kívánt területek  az 
önkormányzat tulajdonában lévő a megosztást követően 0228/2 hrsz-ú  út mellett 
található 0228/1 hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú ingatlan, melyek művelési ága: udvar. 
A települési képviselőknek az önkormányzat vagyonával való gazdálkodása során azt 
kell  mérlegelnie, hogy a döntése a közösség érdekét szolgálja-e. A döntés során meg 
kell próbálni félretenni mind a pozitív, mind a negatív érzelmeket, s az önkormányzat, 
s a  lakosság érdekeit kell szem előtt tartani. 
A képviselőknek az esküjükhöz híven kell meghozni döntésüket.  
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Fischer József polgármester:  
 
Mivel az utat valóban nem lehet lezárni, elzárni kértem kerüljön bele a határozati 
javaslatba az, hogy az utat nem zárhatja le, 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:   
 
Most is lezárja. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Támogatta a Jurta Napokat is. Javasolja a területek eladását. 
 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy    „Tájékoztató  az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztásával  kapcsolatos kérelmében  
hozott  130/2012. (XII.12.) számú határozat végrehajtásáról , a 0228 hrsz-ú 
ingatlan megosztását követő  magvásárlására irányuló kérelemről ”    szóló 
kiküldött határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
egy    igen szavazattal , négy  
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül nem fogadta el a napirendi ponttal 
kapcsolatban kiküldött határozati javaslatot és az ügyben az  
az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2013. (XII.12.) számú 
határozata 

Tájékoztató  az Önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú ingatlan 
megosztásával  kapcsolatos kérelmében  hozott  130/2012. (XII.12.) számú 
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határozat végrehajtásáról , a 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő  
magvásárlására irányuló kérelemről 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta „Tájékoztató  az Önkormányzat tulajdonát 
képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztásával  kapcsolatos kérelmében  hozott  
130/2012. (XII.12.) számú határozat végrehajtásáról , a 0228 hrsz-ú ingatlan 
megosztását követő  magvásárlására irányuló kérelemről” című előterjesztést és 
az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

I.       Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete    az 
Önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztásával  
kapcsolatos kérelmében  hozott  130/2012. (XII.12.) számú határozata 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

II.       Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Lepcsényi Tamás 
( 8000 Székesfehérvár,  Becskereki utca 52/a. szám alatti lakosnak az 
Önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását 
követő 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 m2 területű  valamint 
a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 területű  ingatlan 
megvásárlására irányuló kérelmével kapcsolatban úgy dönt, hogy 
Lepcsényi Tamás ( 8000 Székesfehérvár,  Becskereki utca 52/a. szám 
alatti lakos részére nem értékesíti az Önkormányzat tulajdonában 
lévő  

 

0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő 0228/1 hrsz-ú udvar művelési 
ágú, 1788 m2 területű  valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 
m2 területű ingatlanokat. 
 

  A Képviselő-testület  utasítja a polgármestert, hogy döntéséről -Lepcsényi 
Tamás ( 8000 Székesfehérvár, Becskereki utca 52/a. ) szám alatti lakost 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Fischer József  polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. napirendi pont  
 

Bejelentések 
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1./ Tájékoztató LEADER-es pályázatokról 
 
Fischer József polgármester: 
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk által benyújtott 3 
LEADER pályázatunk nyert. 
Az eszközbeszerzés- hang- és fénytechnika – pályázatunk megvalósítása folyamatban 
van, ha minden jól megy a beszerzett eszközök karácsonykor már üzemelni fognak. 
 
A térfigyelő kamerarendszer kiépítése érdekében felvette a kapcsolatot a FEJÉRVÍZ 
ZRt-vel, mert a glóbuszra is szeretnénk antennát szerelni, ott ugyanis ott az áram, és 
nem kell a kiépítéshez külön E-ON engedély, rajz azonban igen, melynek 
elkészítéséhez segítséget ígértek. 
Felvette a kapcsolatot az EON-nal is,  ugyanis a  hangfrekvenciás kamerák különböző 
oszlopokra fognak  kerülni. Van egy nyomtatvány ,amit kitöltünk 60 napos átfutással 
engedélyt meg fogjuk kapunk. Reméli 2014. márciusra, áprilisra működni fog a 
térfigyelő kamerarendszer is.  
 
A harmadik pályázatunk  felnőtt játszótér építése, aminek a megvalósítását 2014. 
májusában javasol elkezdeni, mert akkor már lehet földmunkát végezni. 
A  felnőtt játszóteret a kultúrház elé terveztük elhelyezni félkörben, itt ugyanis  van 
világítás is.   
Kéri, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselő-testület az elhangzott tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
 
2./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
 
Fischer József polgármester:   
 
A közmeghallgatást 2013. december 18-án 18 órai kezdettel javasolja megtartani.  
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása  az  
elhangzottakkal kapcsolatban 
 

Kérdés ,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy    „a közmeghallgatás időpontjáról”    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 és tartózkodás nélkül 
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az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2013. (XII.12.) számú 
határozata 

 
a közmeghallgatás időpontjáról. 

 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a 
közmeghallgatást: 
2013. december hó 18-án (szerda ) 18-órakor tartja a 
kultúrházban. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 
tegye meg. 
 
Határidő: 2013. december 18. 
Felelős: Fischer József  polgármester 

 
 
2./ Zárt ülés elrendelése 
 
Fischer József polgármester:   
 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat felhívására beérkezett pályázatok elbírálása napirend pont tárgyalására zárt 
ülést rendeljen el. 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban  
 

Kérdés ,    hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy    „zárt ülés elrendeléséről”    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 és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2013. (XII.12.) számú 

határozata 
 

zárt ülés elrendelése 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felhívására beérkezett pályázatok 
elbírálása napirend pont tárgyalására zárt ülést rendel el. 

 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Fischer József  polgármester 

 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
Fischer József polgármester:   

 
Megkérdezte van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 

További bejelentés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 

Fischer József polgármester:  
 
Megköszönte a megjelenést , s a nyilvános   ülést 20.30 perckor  órakor   bezárta.                      

    

K.m.f. 

    Fischer József                                    Gálné Papp Erika 
     polgármester                                                                          jegyző   

 
 

/ : Zab Zsuzsanna .:/ 
jkv. hitelesítő 

 


