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Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 
12-én    ( kedden  ) 18.30  –órakor     tartott      üléséről.     
 

Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné  Koncz Katalin  
                         Hangyál Csaba                     
                         Suhaj Józsefné  
                         Zab Zsuzsanna  
                         települési képviselő 
                          
                                                         
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika körjegyző  

Koncz Tímea külsős alpolgármester  
  Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető 
 

                         
                         

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  öt          fő jelen van 
,azt  megnyitja.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba      települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  öt   igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba   települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Elmondja, hogy rendkívüli ülés összehívására  azért került sor, mert  meghívóban 
szereplő napirendi pontokat kapcsolatban még januárban meg kell tárgyalni és   
dönteni  kell  bennünk.  
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

Napirend:  
 
1./ Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegének meghatározása. 
Előadó:  Fischer József polgármester  
 
2./ Nagylók - Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013.évi 
költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
3./ Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
4./ Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása.  
Előadó: Fischer József polgármester  
 
5 ./  Hantos Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása.  
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
 
6./ Bejelentések.  
 

 
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

           
Tájékoztatás a zárt ülésen hozott Képviselő-testületi döntésekről:   
 
Fischer József  polgármester:  
 
A nyilvános ülés napirendi pontjainak tárgyalása előtt a SZMSZ-nek megfelelően 
tájékoztatja a megjelenteket, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a mai napon 2013. február 12-én 17,30-órakor  tartott zárt ülésén az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  9/2013. ( II.12.) 
számú határozata  - Döntés a  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-
lebonyolító álláshelyre beérkezett  pályázatokról – Koncz Mária 
kinevezése  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  10/2013. ( II.12.) 
számú határozata  - Döntés a  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-
lebonyolító álláshelyre beérkezett  pályázatokról- Gál István 
pályázatának elutasítása 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( II.12.) 
számú határozata  - Döntés a  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-
lebonyolító álláshelyre beérkezett  pályázatokról- Léhner Balázsné 
pályázatának elutasítása 
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• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  12/2013. ( II.12.) 
számú határozata  - Döntés a  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-
lebonyolító álláshelyre beérkezett  pályázatokról- Pinke Gergely 
pályázatának elutasítása 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  13/2013. ( II.12.) 
számú határozata  - Döntés a  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-
lebonyolító álláshelyre beérkezett  pályázatokról- Zeemann Cecília 
pályázatának elutasítása 

 
      Ezt követően a képviselő-testület áttér a nyilvános ülés napirendjeinek 
megtárgyalására              

 
1. napirend 

 
 

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegének meghatározása. 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést ,  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az  írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 
tegyék fel. 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban    kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegének meghatározásáról szóló    előterjesztést és 
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 14/2013. (II.12.) számú 
határozata 

 
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegének meghatározásáról 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat saját bevételeinek és az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról szóló 
előterjesztést és az  önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét a következőképpen állapítja meg:  
 

A 
megnevezés 

B 
2013 

 
C 

2014 
D 

2015 
E 

2016 
F 

2017 
G 

2018 

 
H 

további 
évek 

1 

az önkormányzat adott évi saját 
bevételeinek 50%-a 15543 15550 15560 15570 15580 15590 0 

 

        

 
A 

adósságot keletkeztető ügyletekből 
és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségek  

B 
futamidő 
kezdete 

C 
2013 

D 
2014 

H 
2015 

I 
2016 

 
J 

2017 

 
K 

2018 

 
L 

továb-
bi 

évek 

1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 X 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 X 

4 X 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Összesen:           0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Utasítja a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

2. napirend 
 

Nagylók - Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013.évi 
költségvetésének elfogadása. 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a    határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
A Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás költségvetésére vonatkozó 
írásos előterjesztést a képviselő-testület tagjai írásban megkapták. 
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Tájékoztatásul, kiegészítésül elmondja, hogy   a védőnő  munkájával  meg vannak 
elégedve, munkája ellen panasz nem érkezett .  A nagylóki Polgármester  
megkeresésére azzal, hogy a  védőnő  cafetéria juttatását havi 10.000.- Ft-tal emeljék 
meg.    Szeretnék, ha a védőnő hosszú távon  látná el feladatát községeinkben. Ezzel a 
javaslattal egyetértett , s támogatta, hiszen két településen kell egy nem is akármilyen 
felelősséggel járó munkát ellátnia.  A pénz az emelésre rendelkezésre állt.  
 
Kéri,hogy a mellékelt  költségvetési javaslatot vitassák meg,  majd hagyják jóvá.  
 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják 

el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,   hozzászólás   nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Nagylók - Hantos Védőnői Szolgálatot 
Fenntartó Társulás 2013.évi költségvetésének elfogadásáról  szóló határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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 15/2013. 
(II.12.) számú határozata 

 
Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi 

költségvetéséről 
 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylók-
Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést és azt elfogadta.  
A Képviselő-testület a Társulás 2013. évi költségvetését 3.445.000.- Ft kiadási és 
3.445.000.- Ft bevételi előirányzattal elfogadta.  
 
A kiadási előirányzatot az alábbiak szerint állapítja meg:  
  Személyi juttatások:                    2.046.000.- Ft 
  Munkáltatót terhelő járulékok:    560.000.- Ft 
  Dologi kiadások:                              297.000.-Ft 
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  Tartalék:                                          542.000.-Ft  
 

A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fischer  József polgármester 

 
3. napirend 

 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása. 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a    határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésére vonatkozó írásos 
előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták. 
Tájékoztatásul, kiegészítésül  elmondja, hogy rengeteg feladatot rónak a hivatalra.  Nagyon 
sok a papírmunka, az adminisztráció. Szinte naponta, s azonnal kérnek adatszolgáltatásokat.  
Jelenleg még ezzel a létszámmal el tudja látni a hivatal a feladatát, de egyre nehezebben. 
Kevesebb létszámmal ezt a munkát nem lehet ellátni úgy , hogy a lakosság érdekei, ellátása , 
kiszolgálása ne sérüljön.  
A START munkával kapcsolatos  feladat is egyre több. Szinte naponta más- más jellegű 
adatokat kérnek, szinte naponta változnak a számok, amit egyik nap elfogadnak, azt pár nap 
múlva teljesen átdolgoztatják. Itt előre  tervezni egyáltalán nem lehet.  
2013. február 11-én hétfőn  a sárbogárdi Járási Hivatal  ügysegédje megkezdte Hantos 
községben a munkáját . Minden héten hétfőn délelőtt  ügyfélfogadást tart, s azokban az 
ügyekben segítséget nyújt a lakosság részére, amelyek illetékességből a járási hivatal 
hatáskörébe kerülte.  
Kiadja a nyomtatványokat, ha kell segít a kitöltésben,  a különböző igazolásokkal, 
nyilatkozatokkal felszerelt kérelem nyomtatványokat elviszi, s átadja a járási hivatal dolgozói 
részére a további ügyintézés végett.  
Elkell mondani, hogy sajnos nem  sok ügyet vettek át tőlünk , az ügyintézőink feladata nem 
sokkal lett kevesebb. Állandóan kapjuk az új feladatokat.  
 
Kéri, hogy a képviselő-testületet,  tárgyalja meg és  fogadja  el a Nagylóki  Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei szerint. 
 

 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 

tegyék fel. 
 
 
Hozzászólások:  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
A védőnő cafetériája  196.000.- Ft  vagy 200.000.- Ft lett?  
A védőnő cafetériáját nem lehetett volna kiegészíteni 200.000.—Ft-ra?  
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Fischer József polgármester: 
 
A köztisztviselők cafetériája: 200.000.—Ft.  A védőnő : 196.000.—Ft-ot kap.  Ez így jött ki.  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Kéri, hogy aki a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot  elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (II.12.) számú 

határozat: 
 

Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 
 
Hantos Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Nagylóki  Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása című előterjesztést 
megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal  2013. évi költségvetését 32.064 e Ft bevételi és 32.064 
eFt kiadási előirányzattal,  

 
a kiadási előirányzatból 

• a személyi jellegű előirányzatot 18.174 eFt-tal,  
• szociális hozzájárulási adót 4.870 eFt-tal,  
• a dologi előirányzatot 9.020 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. 

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

4. napirend  
 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása. 
 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a  rendelet-tervezetet        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló írásos előterjesztést és rendelet 
tervezetet a képviselők írásban megkapták. Kiegészítésképpen elmondja, hogy sajnos 
kevesebb pénzt biztosított az állami költségvetés, mint amennyire számítottunk., Több  
bevételünk kevesebb lett a vártnál. Ez a működésünket még nem veszélyezteti, de nagyon 
rosszul érint bennünket.  
Mi nem vagyunk eladósodva, hitelünk nincs, a tartalék keretünk még mindig 20 millió Ft 
fölött van. Az nem lenne jó, ha a tartalékainkat fel kellene élni.  
Terveztünk egy-két fejlesztést a költségvetésünkben. A Hunyadi utcai szolgálati lakásunkat 
fel szeretnénk újítani. Jelenleg – évek óta - ürese áll. A felújításra azért van szükség, mert  
nyílászárók már teljesen tönkrementek.  Olyan ígéretet kaptunk, hogy ha lesz rá lehetőség 
Hantos község kap egy körzeti rendőrt. Ha ez így lesz, akkor szolgálati lakást kell részére 
biztosítani.   
Sajnos  jelenleg sem Hantos  községnek, sem Nagylók községnek nincs önálló háziorvosa. A 
háziorvosi állásra mindkét település pályázatot írt ki.  Nem egyszerű háziorvost találni ilyen 
kicsi településekre. Még nincs kizárva az, hogy egyszer a két településnek lesz egy 
háziorvosa. Az is lehet, hogy háziorvos  számára kell majd a szolgálati lakás.  
 
Úgy tűnik, hogy a játszótérre benyújtott pályázat nyerni fog. Nagyon örülnénk neki. Szeretne 
a parkban     négy lámpából álló közvilágítás bővítést végezni. Szükség lenne rá, mert este 
nagyon sörét van ,  nincs  azon a területen közvilágítás. Ez a négy lámpa szinte a parkot 
bevilágítaná.  Két lámpa az út mellé, egy a kultúrház mellé, egy a megvalósulandó játszótér 
mellé kerülne.  Biztonságosabb lenne a parkban a közlekedés is.  
 
Szeretné a kultúrházban  a színpadi rész világítását felújítani,  álmennyezetet építeni a 
színpadon. Az álmennyezettel   jelentős fűtést takarítanánk meg. Két pályázatunk van 
beadva. Egyik a  víz arzénmentesítése,  a másik a  megújuló energia alapú 
villamosenergia-termelésről szóló pályázat .  Villamosenergia-termelésről szóló 
pályázatban változás az, hogy nem  vagyunk jogosultak 50 KW –os beruházásra , 
csupán 16 KW-osra. Így viszont a beruházás nem 50 millió Ft-ba, hanem 
előreláthatóan kb 16 millió forintba fog kerülni. Ezen összeg 15 %-át kell önerőre 
betervezni. Bízunk abban, hogy mindkét pályázatunk nyerni fog. Ez nekünk nagyon 
jó, hiszen lényegesen kevesebbe kerül. A kultúrház, a polgármesteri Hivatal és az 
óvoda energia ellátása lényegesen kevesebbe fog kerülni, ha ez a beruházás 
megvalósul. 
Nagyon sok a változás a START munkaprogram költségvetésében is. Több, mint 3,5 
millió forinttal kapunk kevesebb pénzt, mint amennyit beígértek.  
A CIVIL szervezetek támogatását  részletesen  megterveztük. Ezen természetesen 
módosítani lehet, ha szükség van rá.  
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Az idei évben is szeretnék a lovas napokat megszervezni. Véleménye szerint  nem a 
Jurta napok keretében kell a versenyt lebonyolítani, mert iszonyatos munkával, 
szervezéssel és felelősséggel jár.  
Jobb lenne, ha az önkormányzat a lovas napok szervezéséből kimaradna, csupán 
támogatást adna a Lovas egyesület részére. Természetesen munkájukat segíteni kell a 
jövőben is, de nem úgy, mint a tavalyi évben.  
 
Azt gondolja, hogy az idei évet a takarékos gazdálkodás mellett végig tudjuk 
zökkenőmentesen csinálni.  
Az idei évben is azon leszünk, hogy takarékosan gazdálkodjuk, s csak azokat a feladatokat 
végezzük el , amire szükség van.   
 
 
 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 

tegyék fel. 
 
 
 
Hozzászólások:  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Az éttermi vendéglátás mit takar ? 
 
Samnuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző:  
 
A munkahelyi vendéglátás szerepel azon a rovaton, ez a szakfeladat elnevezése.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester:  
 
A Bokréta tánccsoport  60.000.- Ft- os támogatásáról elszámolt a Faluvédő-és Kulturális 
Egyesület? 
   
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző: 
 
A támogatást a Faluvédő és Kulturális Egyesület 2012. november hónapban kapta meg  a 
Bokréta  tánccsoport utánpótlás oktatást végző tánctanár 2012. november l-től 2013. január 
31. közötti időszak díjazásának fedezete céljából.  
A támogatás felhasználásáról 2013. február 15-ig kell elszámolniuk.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A 60.000.—Ft támogatás, az a tánctanár bére volt. Ha 2013-évre is szükség lesz rá, s a 
Faluvédő és Kulturális Egyesület nem tudja felvállalni,  akkor ismét kérniük kell. Ez  a pénz 
jó célt szolgált, hiszen nagyon sok gyermek vette igénybe az oktatást.  
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:   
 
A civil szervezetek támogatására egy keretösszeget határoz meg a képviselő-testület.  Nem 
most kell eldönteni, hogy kinek mennyi támogatást ad a képviselő-testület. A támogatásra 
pályázni kell. A  pályázatot bírálja el a testület,  s támogatási szerződést kötve lehet a 
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pályázatot odaítélni.   
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester:  
 
Támogatásra az igényt meddig lehet benyújtani?  
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A támogatásra az igényt , - pályázatot - folyamatosan be lehet nyújtani egész évben.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Bízik benne, hogy a legfontosabb feladatokat az idei költségvetésből meg tudjuk oldani. Jó 
lenne, ha még írnának ki olyan pályázatokat, amire nagy szükségünk lenne.( pl. utak  
felújítása )  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendeletét fogadja el.    
Kéri, hogy aki a 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 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta.  

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2013. ( II. 13. )  számú 

rendelete  
 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 

 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
 

      Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló   rendelet-    
      tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.  
      

( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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5. napirend  
 

Hantos Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása. 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a  rendelet-tervezetet        
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezetet és írásos előterjesztést a képviselő-testület 
tagjai írásban megkapták. 
 
Átadja a szót a jegyző asszonynak. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 20l l. évi CLXXXIX, törvény (a 
továbbiakban: 
(Mötv.) újabb rendelkezései léptek hatályba 2013, január l –től, amelyek közül 
kiemelendőek a 
Képviselő-testület és szervei működésére vonatkozó alábbi szabályok: 
 
Az Mötv. 13. § (l) bekezdése meghatározza a helyi közügyeket, valamint a helyben 
biztosítható  közfeladatok  körében ellátandó helyi  önkormányzati feladatok körét. 
 
Az Mötv. 4l.§ (2) bekezdése kibővíti  és a képviselőtestület szerveként jelöli meg a 
Polgármestert , a képviselőtestület bizottságait, a polgármesteri hivatalt, a jegyzőt és a 
Társulást.  Ezen szakasz  (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület feladat - és 
hatásköreit a törvényben át nem ruházhatóként meghatározott hatáskörei kivételével - a 
szervei közül a polgármesterre, a bizottságára. a jegyzőre, a társulására ruházhatja  át.. 
 
A változás indokolja, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2011.(III.31) és 8/2010.(XII.08) önkormányzati rendeleteivel módosított 6/2007.(V.10) 
önkormányzati  rendelete ( továbbiakban: Rendelet) 6. §  8. § és 10.§-ait módosítsa , valamint a az  
önkormányzat főbb feladat- és hatásköreit –benne az önként vállalt feladatokat- tartalmazó melléklettel 
kiegészítse  a képviselő-testület. 
 
Az Mötv. 43. § (1), (2) és  (3) bekezdései rendelkeznek az alakuló ülés  összehívásáról , 
valamint az alakuló ülésen meghozandó döntések köréről, Változás a jogszabály 
szövegében,hogy az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.  
 
Az Mötv. 44. § szerint a képviselő-testület ülését l5 napon belüli időpontra össze kell 
hívni, atelepülési  képviselők egynegyedének, a képviselőtestület bizottságának, valamint a 
kormányhivatal vezetőjének a testületi  ülés összehívásának indokát tartalmazó 
indítványára. 
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Az SZMSZ-ünk  nem tartalmaz a kormányhivatal vezetőjének ezen jogosítványára  vonatkozó 
Rendelkezést,  így annak kiegészítése szükséges. 
 
Az Mötv.  46. § (2) bekezdése szerint  
,, a képviselőtestület 
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi , méltatlansági, kitüntetési 
ügy tárgyalásakor., fegyelmi büntetés kiszabása valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
eljárás esetén; 
b)zárt  ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása,annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi 
ügy tárgyalásakor, 
c)  zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha. a nyilvános tárgyalás 
az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené." 
 
Fenti változás  miatt   az SZMSZ zárt ülés tartására vonatkozó szakaszokkal kiegészíteni  
szükséges. 
 
Az  Mötv.  48. § (3) bekezdése rendelkezik a név szerinti szavazásról: 
,,A képviselő- testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének  
indítványára  továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és működési 
szabályzatában  meghatározott esetekben. 
Ugyanazon döntési  javaslat esetében egy alkalommal  lehet név szerinti szavazást 
javasolni. 
Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság }étszáma és összetétele tekintetében, 
valamint a tanácskozások  lefolytatásával összefüggő {ügyrendi javaslatot tartalmazó} 
kérdésekben. A név szerinti szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és 
működési szabályzat rendelkezik. " 
Új elem a jogszabályban, hogy meghatározza azokat  az ügyköröket, amelyekben nem 
lehet név szerinti szavazást  tartani. E szabály miatt szükséges az SZMSZ vonatkozó 
rendelkezéseinek kiegészítése, módosítása. 
Fenti változás  miatt   az SZMSZ  rendelkezéseit  módosítani   szükséges. 
 
Az Mötv. 49. §-a rendelkezik  a képviselőtestületi döntéshozatalból történő kizárásról. 
 Új elemet tartalmaz az Mötv. 49, § (2) bekezdése, amely kimondja, hogy ,, a képviselő-
testület szervezeti és működési szabályzatában megbatározza a személyes érintettségre 
vonatkozó 
bejelentési kötelezettség elmulasztásának  jogkövetkezményeit." 
 
Fenti változás  miatt   az SZMSZ-t döntéshozatalból történő kizárásra vonatkozó szakaszokkal 
kiegészíteni  szükséges. 
 
Az Mötv. 50. §-a határozza meg azokat az ügyeket, amelyek eldöntéséhez minősített  
többség szükséges. E rendelkezés miatt az SZMSZ vonatkozó rendelkezésének 
módosítása szükséges. 
 
Az Mötv. 52. § (1) bekezdése sorolja fel a képviselő-testület üléséről készített 
jegyzőkönyv tartalmi elemeit. Ezekkel  ki kell  egészíteni illetve módosítani kell   az 
SZMSZ vonatkozó rendelkezéseit. 
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Az Mötv. 55. § rendelkezik a képviselő-testület feloszlatásáról. Változás , hogy a feloszlás 
szabályszerűségére vonatkozó kormányhivatali nyilatkozatot kell beszerezni, majd ezt 
követő három hónapon belüli időpontra kell az időközi választást kitűzni. 
Változott azon időintervallum meghatározása, amelyen belül nem mondható ki a 
képviselő-testület feloszlása. 
Fenti változás  miatt   az SZMSZ-t  a képviselő-testület feloszlatására  vonatkozó szakaszokkal 
kiegészíteni  szükséges. 
 
Az Mötv. 63.§ tartalmaz rendelkezést  a polgármester esküjére vonatkozóan. Az eskü 
szövege 
változott, melyet az Mötv. l. melléklete tartalmaz. 
 
Az Mötv. 68. § (1) bekezdése értelmében ,,Amennyiben a polgármester a képviselő-
testület döntését  a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja ugyanazon ügyben  - a 
képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a  70.§ (1} bekezdésében 
meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal kezdeményezheti az 
ismételt tárgyalást. A kezdeményezést  az ülést követő három napon belül nyújthatja be. 
A képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített 
többséggel dönt. A elöntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a 
megismételt  tárgyalás alapján nem dönt. 
Ezzel a rendelkezéssel szükséges az SZMSZ kiegészítése. 

 

Az Mötv. 68.§. (2)-(3) bekezdése kimondja: 
„(2) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy 

határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben 
nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott ügyben - a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - döntést 
hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen 
tájékoztatja. 

(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-
ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban 
felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.” 

 
Az Mötv. 42.§  a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyeket 
tartalmazza, melyek az alábbiak: 
 

Mötv. „ 42.§ A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
1.  a rendeletalkotás; 
2.   szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által 
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 
3.  a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 
4.  a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy 
más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás 
átvétele, átadása; 
5.  önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a 
társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 
csatlakozás, abból történő kiválás; 
6.  megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 
7.  intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
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8.  közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 
9.  eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 
10.  a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 
11.  állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 
12.  a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati 
eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 
13.  az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a 
képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 
14.  a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 
15.  területszervezési kezdeményezés; 
16.  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.” 
 
E lehetőséggel a polgármester nem kívánt  élni, így e tárgykörben nem kell  az SZMSZ-t módosítani. 
 
Az Mötv.  l35. §-a halárazza meg a kormányhivatal  vezetőjének a képviselő-testületi  
ülésének 
Összehívására vonatkozó jogosítványát.  Ennek megfelelően  szükséges az  SZMSZ  
kiegészítése. 
 
A fenti jogszabályi változásokon túlmenően a rendelet-tervezet  a Körjegyzőség megszűnése és a Közös 
Önkormányzati Hivatal létrejötte miatti módosításokat tartalmaz  valamint a rendelet tervezet 
kiegészült az önkormányzati alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolását 
tartalmazó függelékkel. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Lett volna olyan lehetőség a polgármester számára, hogy ha a képviselő-testület két egymást 
követő ülésén nem tud dönteni, a polgármester eldönthette volna a kérdést. 
 
Ezzel a lehetőséggel nem kívánt és nem kíván a jövőben sem élni . Azt gondolja, hogy a 
képviselő-testület  minden kérdésben dönteni tud.  
Nekünk az a feladatunk, hogy az új szabályokat betartsuk, és a szerint dolgozzunk. Ez 
eddig is így volt.  
Bízik benne, hogy a képviselő-testület  a jövőben is dönteni tud minden olyan 
kérdésben, amiben döntenie kell.  
 
 
Kéri  a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet 
tervezetet elfogadni szíveskedjék. 

 
 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 

tegyék fel. 
 
 
 
Hozzászólások:  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  Hantos Községi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet tervezetét  fogadja el.   
  
Kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet  elfogadja, az  kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Szavazás a rendeletről:  
Minősített többséggel:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta.  
 

 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2013. ( II. 13. )  számú 

rendelete  
 

Hantos Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása. 

 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  4/2011.(III.31.) 
és     8/2010.(XII.08) önkormányzati rendeleteivel módosított 
6/2007.(V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-        tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.  
      

( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

 
 

6. napirend  
 
 

Bejelentések.  
 

1./ START munkaprogramról tájékoztatás.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a START munkaprogramban jelentős 
változások álltak be. Mintegy 3,5 millió forinttal kevesebb pénzt kapunk erre a 
feladatra, mint amennyiről szó volt.  Forráshiányra hivatkoztak.  
Rengeteg munka volt ebben a pályázatban, amit egy tollvonással keresztül húztak.  
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• A négy fős brigádra -  melynek a  külterületi utak karbantartása lett volna a 
feladata -  tervezett 1.425.000.- Ft-ból 270.000.- Ft  -ot hagytak meg.  

• A  nyolc fős brigádra   - a temetőbe vezető út karbantartása, járdák, árkok 
felújítása lett volna a feladatuk –  tervezett 2.800.000.—Ft-ból  525.000.- Ft –
ot hagytak meg.  

 
A közfoglalkoztatás országosan csak 6-órás lehet, az is csak öt hónapig.  Ez nagy 
érvágás az önkormányzatoknak, de a közfoglalkoztatottaknak is.  Az önkormányzatok 
dönthetik el, hogy mikor hívják be a dolgozókat munkára.  
Ezeknek az embereknek a bére várhatóan havi : 38.000.—Ft lesz. Abból megélni 
szinte lehetetlen.  
 
A START munkában mezőgazdaságban dolgozóknak kicsit megemelték a bérét kb 
havi 3000 Ft-tal. Ez nem egy látványos béremelés.  Ezért az egész tervet át kellett 
azonnal  dolgozni. 
 
Nagyon sok munkát nem engednek elvégezni a dolgozóknak. Nem tudunk vásárolni 
betonkeverőt sem. A dolgozóknak munkaruhát kell biztosítani.  
 
Az egyébként is nehéz helyzetben lévő közmunkásaink, s azok családjai a jövőben 
még nehezebb helyzetben lesznek.  
 
Az önkormányzat sem lesz könnyű helyzetben, mert egyre nehezebb lesz ezekkel a 
közmunkásainkkal dolgoztatni.  Ennyi pénzért, nem sok munkát várhatunk el tőlük.  
 
 
Az Erdőgazdaságban, Vizitársulatnál is lehet  közfoglalkoztatásban dolgozókat 
alkalmazni.  A jobban dolgozó közmunkásainkat ezek a cégek elviszik, hisz Ők 
valamennyi pénzzel többet fizetnek. Az önkormányzat és ezek a cégek között egy 
versenyhelyzetet teremtettek.  
 
Ez nagy negatívum lesz az  idei  évre nézve. 
 
 

A tájékoztatóhoz kérdés-hozzászólás nem hangzott el . 

 
2./  Tájékoztatás a kazánprogramról. 
 
 
Fischer József polgármester.  
 
A munkák már folyamatban vannak. A kéményt már a  tetőszintig felhúzták. Várjuk a 
jobb időt, hogy a munkákat folytatni tudják.  
A kazán már megérkezett.  A beszerelés két-három napot vesz igénybe.  A határidőt 
várhatóan tartani tudjuk.  
 

A tájékoztatóhoz kérdés-hozzászólás nem hangzott el . 
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3./ Útjelző táblák. 
 
Fischer József polgármester.  
 
 
Az öt táblát  már megvásárolta. Ha az időjárás engedi, akkor kihelyezésre kerülnek.  
 
 
 

A tájékoztatóhoz kérdés-hozzászólás nem hangzott el . 

 
 
4./ Buszjáratok megszűnéséről  tájékoztatás.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Többen jelezték, hogy több buszjárat megszűnt községünkben. Ez a lakosságot 
nagyon rosszul érinti.  Kb l-hónapja levélben kértük az illetékeseket arra, hogy 
vizsgálják felül döntésüket, s a buszjáratokat állítsák vissza, s kértük azt is, hogy  a 
buszok csatlakozását  vizsgálják felül.  
Előfordul az, hogy pár perc miatt egyik busz nem várja meg a másikat, illetve a busz 
nem éri el a vonatot.  
 

( levél a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Sajnos a válaszból kiderül, hogy az elvett buszjáratokat visszaállítani nem tudják.   
Pozitívum az, hogy felülvizsgálják azon  buszok menetrendjét, ( kettő járat )  amelyek 
a csatlakozást pár perc miatt nem érik el. Várhatóan ezen változtatni fognak.  
 
 

( válasz a jegyzőkönyvhöz mellékelve ) 
 

 
A tájékoztatóhoz kérdés-hozzászólás nem hangzott el . 

 
 

5./ Székely zászló rendelése. 
 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy egy db Székely zászlót rendelt az 
önkormányzat részére : 11.700.—Ft-ba értékben.  
Nagyobb települések is megtették ezt a lépést, bízik benne, hogy nálunk sem lesz 
gond e miatt. 
Testvér  települést keres egy Erdélyi faluval, mert több olyan pályázat is van, ahol el 
előnyt jelent. 

 

A tájékoztatóhoz kérdés-hozzászólás nem hangzott el . 
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6./ Tájékoztatás az Ady utcában lévő busz parkolásáról. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Felvette a kapcsolatot az Ady utcában parkoló busz sofőrjével . Prajda Istvánnak 
hívják. Azt tanácsolta neki, hogy a volt műhely előtt lévő lebetonozott benzinkút előtt 
parkoljon a busszal. Kérte azt, hogy írásban kérjen közterület használati engedélyt. 
Megígérte, hogy az Ady utcában megszűnteti a parkolást, s az utat megjavítja, rendbe 
teszi.  
 
Felhívta Jáger Ignác figyelmét is arra, hogy  tegye rendbe a Rákóczi utca azon részét, 
amelyet a busz parkolásával tönkre tett.  Ígéretet kapott rá, hogy az okozott kárt 
kijavítja.   

 
A tájékoztatóhoz kérdés-hozzászólás nem hangzott el . 

 
 

 
Fischer József polgármester:  
 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek   kérdése, bejelentése? 
 
 

A képviselő-testületi ülésen további kérdés,  bejelentés  nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester: 
 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést 19.30 órakor   bezárta.                      

    

K.m.f. 

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

 
 
 
 
 
 

/ :  Hangyál Csaba  :/ 
jkv. hitelesítő 


