
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-
én    (  hétfőn ) 17.00   –órakor     tartott   rendkívüli     üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné  Koncz Katalin  
                         Hangyál Csaba                     
                         Suhaj Józsefné  
                         települési képviselő 
                          
                                                         
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika körjegyző  

Koncz Tímea külsős alpolgármester  
  Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távolmaradt:  
 
                        Zab Zsuzsanna  települési képviselő.  

                         
                         

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

 

Napirend:  
 
 
1./   Döntés a Kultúrházba  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshely 
létesítéséről 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
 2./  Döntés  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshelyre pályázat 
kiírásáról 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
3./ Döntés  Önkormányzatnál rendszergazdai feladatok ellátása érdekében megbízási 
szerződés kötéséről 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
4./ Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési 
szerződésről  
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
 
5./  Bejelentések 
 

 

 
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
 

1. napirend 
 

Döntés a Kultúrházba  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshely 
létesítéséről 

 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést ,  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
A kultúrház vezetésével kapcsolatos munkákat Suhaj Józsefné látta el évek óta.  
Többször szóban jelezte, hogy szeretne lemondani  a kultúrház vezetői  
megbizatárásól.  Írásban 2012. december hó 31- napjával kérte a   megbízási 
szerződés felbontását. 
Megköszöni Suhaj Józsefnénak az elmúlt években a kultúrházban  végzett munkáját.  
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Hantos  Községi Önkormányzat a Kultúrházban a kulturális  feladatokról, a Kultúrház 
működtetéséről  megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazásával gondoskodott. 
A Kultúrházban tevékenykedő megbízott 2012. december 31-vel lemondott 
megbízatásáról.  
Az elmúlt évben felújított  Művelődési Házunk –ahová  visszakerült a könyvtár is- 
kihasználtságának növelése, a község kulturális életének élénkítése érdekében 
szükséges egy teljes munkaidős ( 8 órás) művelődésszervezői, - rendezvényszervező-
lebonyolító álláshely  álláshely létesítése.   
A teljes munkaidős ( 8 órás) művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító 
feladatai közé tartozna majd a programok szervezése, civil szervezetekkel való 
kapcsolattartás, a könyvtárosi feladatok ellátása, bérbeadások koordinálása, kulturális 
pályázatok figyelése, megírása. 
A művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító munkakörbe történő 
foglalkoztatást a Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony keretein belül, 
bérezését pedig  a szakmunkás minimálbér mértékében javaslom megállapítani. 
Az álláshely létesítést 2013. február 1-vel javaslom elfogadni, az állás betöltésére 
pedig pályázatot javaslok kiírni.  
 
A pályázat elbírálásáig  Suhaj Józsefné megbízási szerződésében szereplő 
feltételekkel és összeggel megbízási szerződést kötött ifj. Réger Tibor Zrínyi utcai 
lakossal.  
 
Úgy gondolja, hogy szükséges 8-órás álláshelyet létrehozni, mert  a lakosság igényli 
azt, hogy a kultúrház hosszabb ideig legyen nyitva,  és a közösség számára 
programok, rendezvények kerüljenek megszervezésre és lebonyolításra. 
 
A költségvetés  a 8-órás álláshely létesítését az idei évben lehetővé teszi, a 
környákbeli települések tapasztalatai is azt mutatják, hogy egy főállású ember 
alkalmazásával a közösségi élet a településen fejlődésnek indulhat. 
A könyvtár nyitvatartásának biztosítása is a nyolc órás álláshely létesítését indokolja.  
  
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot  
vitassa meg és az ügyben hozza meg döntését.  
 
 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 

tegyék fel. 
 
 

Hozzászólások:  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Mindenképpen jónak tartja a  nyolc órás álláshely létrehozását, mert úgy látja, hogy 
van rá igény. Különösen igaz ez, ha a könyvtár újraélesztésének szándékát figyelembe 
vesszük. Úgy látja, hogy ezt a munkát jól, csak teljes állásban lehet ellátni.   
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
 
Támogatja a kultúrházban nyolc órás állás létesítését.  
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a Kultúrházba  
művelődésszervezői,rendezvényszervező-lebonyolító álláshely létesítéséről,  
megállapodás elfogadásáról 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 : 
négy      igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.(I.14.) számú 
határozata 

 
Döntés a Kultúrházban teljes munkaidős művelődésszervezői, - 

rendezvényszervező-lebonyolító álláshely létesítéséről  
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a Kultúrházban teljes munkaidős 
művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshely létesítéséről ” 
című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat  
engedélyezett létszámának  1 fő teljes munkaidős művelődésszervezői, - 
rendezvényszervező-lebonyolító álláshely  létesítését határozta el. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat  teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát  2013. február 1-től 8,5 
főben állapítja meg.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott  
létszámbővítés végrehajtása érdekében a  szükséges  intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Fischer József  polgármester 
Határidő: 2013. január 15. 
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2. napirend 
 

Döntés  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshelyre pályázat 
kiírásáról 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a    határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Ahogy már az előző napirendi pontnál is említette, az előbb jóváhagyott álláshely 
betöltése érdekében javasolja pályázat  kiírását. 
A pályázati kiírás szövegét a képviselő-testület tagjai írásban megkapták. Javasolja, 
hogy a pályázati kiírást helyben szokásos módot a hirdetőtáblákra rakjuk ki, és más 
helyen ne hirdessük meg. Szeretné, ha a pályázati kiírásra  elsősorban helyben lakók 
jelentkeznének.  
 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják 

el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 
 
 
Hozzászólások:  
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
 
Ahogy már elmondta a főállású álláshelyre szükség van. A pályázati kiírást is jónak 
tartja, csupán csak az abban szereplő időpontok módosítását javasolja,  mert azt 
gondolja, hogy nagyon rövid a pályázat benyújtására nyitva álló határidő.  
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Természetesen lehet módosítani a  pályázat beadására , az állás betöltésére , illetve a 
pályázat elbírálására vonatkozó határidőket. Ha kevésnek tartjuk a 10- napot a 
pályázat beadására, akkor ezt lehet növelni, de két hétnél hosszabb határidőt nem 
javasol.  
 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Azt szeretné kérdezni, hogy ki döntötte el azt, hogy a pályázati kiírásban is szereplő 
feladatok ellátásához elegendő középiskolai végzettség.  
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Fischer József polgármester:  
 
A határozati javaslat készítésekor azért javasolta a középfokú végzettség , mint 
feltétel  meghatározását, mert úgy gondolja, hogy nem feltétlen az iskolai végzettség a 
döntő ennél a munkánál, hanem a rátermettség, a hozzáértés.  
Nem biztos, hogy a főiskola a döntő, hanem  lehet, hogy van olyan személy is, akinek 
nincs főiskolai végzettsége, de mégis nagyon rátermett és alkalmas erre a feladatra.  
 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő:  
 
Igen, ezt érti, de nem véletlenül képeznek erre a feladatra főiskolán embereket. Ez is 
egy szakma, meg kell tanulni . Itt is annyira fontos az iskolai végzettség, mint 
amennyire a rátermettség. 
Ha már ekkora mennyiségű feladattal bízzuk meg a leendő művelődés szervezőt, 
akkor már a falut is tiszteljük meg azzal, hogy olyan embert nevezünk ki, akinek 
megfelelő iskolai végzettsége van.  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:  
 
Megkérdezi, hogy a tavalyi évben a megyei Könyvtárral kötött feladat ellátási 
szerződés kapcsán milyen iskolai végzettségű ember alkalmazását várják el ?  
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A Vörösmarty Megyei Könyvtár  illetékes munkatársa a feladat ellátási szerződéshez 
kötődően az alkalmazandó dolgozó iskolai végzettségével kapcsolatban  azt mondta, 
hogy a legjobban a szakirányú , könyvtárosi főoskolai végzettségű dolgozó 
alkalmazásának örülnének. Ennek hiányában jónak tartanák legalább vagy 
művelődés-szervezői, vagy népművelői, vagy tanár- tanítói főiskolai végzettségű 
munkatárs alkalmazását. 
Amennyiben azonban erre nincs mód, annyi csupán a kérésük, hogy legalább   „ Írni, 
olvasni „ tudjon.  Egyetért Suhaj Józsefné felvetésével, valóban ez egy szakma, amire 
külön főiskolán képeznek embereket. 
Az iskolai végzettség épp úgy fontos a munka ellátásához, mint a rátermettség. 
 
A pályázati kiírás összeállításakor a polgármester úr   az előbb általa elmondottakkal 
indokolva kérte a középfokú végzettség  megjelölését a pályázat feltételeként, de 
természetesen ezen is lehet változtatni. 
 
Szintén a polgármester úr javaslatára került a felhívásba Munka Törvénykönyve  
szerinti foglalkoztatás, de a testület úgy dönt lehet közalkalmazotti jogviszony 
keretében is foglalkoztatni a leendő munkatársat. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Suhaj Józsefné felvetésére válaszolva elmondja, hogy természetesen a legjobbat kell 
kiválasztani a jelentkezők közül, de úgy gondolja, hogy ha túlságosan magasra 
tesszük s mércét, - főiskolai végzettséget várunk el – akkor leszűkítjük a jelentkezők 
körét.  
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Úgy gondolja, hogy ha végiggondoljuk a lehetséges jelentkezőket, akkor azok között 
van olyan is, aki lehet, hogy nem jelentkezik, mert nincs főiskolai végzettsége, 
ugyanakkor az állás betöltésére alkalmas lenne.  
A pályázatban előnyt jelentő feltételként szerepel a szakirányú főiskolai végzettség, 
ezért , ha például két egyforma kaliberű ember jelentkezik, akkor mondhatjuk majd 
azt, hogy a főiskolával rendelkezőt választjuk az ellátandó feladatok miatt. 
 
Továbbra is javasolja, hogy pályázati feltételként csak a középfokú végzettség legyen 
megjelölve azért, hogy ne zárjunk ki rátermett embereket a miatt, mert nincs főiskolai 
végzettségük. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:    
 
Azt javasolja, hogy a pályázat beadási határidejét legalább 2013. január 31-re 
módosítsuk, mert nagyon rövid a pályázat beadására kiírt határidő. 
Javasolja, hogy a pályázat elbírálását és az állás betöltésének idejét 2013. február 15-
re módosítsuk. Úgy gondolja, hogy a pályázatban előnyt jelent a főiskolai végzettség, 
így véleménye szerint maradhat a pályázat feltételeként a középiskolai végzettség.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Ahogy már előbb is említette a kultúrház működtetése jelenleg megoldott. Nem 
gondolja, hogy lenne annak akadálya, hogy az egy hónapos szerződést 
meghosszabbítsuk l5- nappal. 
 
Egyetért a határidő módosításával, nehogy valaki azért maradjon le a pályázat 
benyújtásáról, mert nem volt ideje tájékozódni a lehetőségről.  
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
 
Egyetért Hangyál Csaba által javasolt időpontokkal, hiszen az időjárás viszonyai miatt  
nehezebben veszik észre a hirdetőtáblán megjelent hirdetéseket.  
Egyetért azzal, hogy főiskolai végzettséggel legyen a pályázat kiírva, és ha esetleg 
nem jelentkezik megfelelő pályázó, még mindig kiírhatjuk a pályázatot középiskolai 
végzettséggel rendelkező személyek részére. 
Véleménye szerint a könyvtárban ellátandó feladatok miatt szükséges a főiskolai 
végzettség. 
A pályázati felhíváshoz kapcsolódva javasolja, hogy a benyújtandó dokumentumok 
között ne csak a rendezvényterv becsatolását kérjük, hanem a pályázó az 
intézménnyel kapcsolatos szakmai elképzelését is írja le.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Továbbra is javasolja, hogy pályázati feltételként csak a középiskolai végzettség 
legyen megjelölve. Adjuk meg az esélyt a középiskolai végzettségű lakosoknak is. 
Ettől függetlenül, ha lesz főiskolai végzettségű jelentkező, azt előnyben lehet 
részesíteni.  
Egyetért azzal, hogy a szakmai elképzeléseit is csatolja a pályázathoz a pályázó.  
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Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása.  
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  további  hozzászólás, kérdés  nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kiküldött határozati javaslatot az alábbi 
módosításokkal fogadja el: 
A pályázat benyújtásának határidejét 2013. január 31-gyel, a pályázat elbírálásának , 
illetve az állás betöltésének időpontját pedig: 2013. február 15-napjával határozzuk meg. 
Javasolja továbbá, hogy a pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok körét 
egészítsük ki a szakmai elképzelésekkel kibővített rendezvényterv csatolása előírással.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület a   művelődésszervezői, - rendezvényszervező-
lebonyolító álláshelyre pályázat kiírásáról  szóló fentiekkel  módosított  határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. ( I. 14.) számú 
határozata 

 
Döntés  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító álláshelyre 

pályázat kiírásáról 
 

 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
Kultúrházba művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító  álláshely 
betöltésére az alábbi pályázati felhívás alapján pályázatot ír ki.  
 
I. 
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet teljes 
munkaidős  művelődésszervezői, - rendezvényszervező-lebonyolító    álláshely  
munkakör betöltésére.     
 
Pályázati feltételek: 

� Középiskola/gimnázium,  
�      Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
�     Főiskola, pedagógus, népművelő, művelődésszervező, 

óvodapedagógus, könyvtárosi, informatikus végzettség 
� Fejlesztő és szabadidős programok megvalósításában szerzett 

gyakorlat,  
� helyismeret  
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� hasonló munkakörben betöltött szakmai gyakorlat 
�      Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,  
� Gyakorlott szintű számítás technikai ismeretek,  

Előnyt jelentő kompetenciák:  
�         Jó szintű kommunikációs készség,  
�   Kiváló szintű kreativitás,  
�         Kiváló szintű munkabíró képesség.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
�   Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló 

okmányok hitelesített másolata,  
�     Szakmai önéletrajz,  
�    a Kultúrház működtetésével kapcsolatos szakmai elképzelései , amely 

magába foglalja az éves rendezvénytervet is 
�    Nyilatkozatot arról, hogy a képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen 

tárgyalja a pályázatot,  
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A település közművelődési, közösségi életének koordinálása, programok 
szervezése, könyvtári és  információs szolgáltatások, civil szervezetekkel való 
kapcsolattartás, bérbeadások koordinálása, kulturális pályázatok figyelése , 
megírása 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidejű munkaviszony keretein belüli 
foglalkoztatás ( munkaidő beosztás: 30 óra fix, 10 óra kötetlen) 
A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 2434 Hantos, Köztársaság tér 5. 
Juttatások, egyéb információk: 
A munkaviszony  határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő beiktatásával.  
Bérezés a munkatörvénykönyvének előírásai alapján szakmunkás minimálbér 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. február 15. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 31.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fischer József 
polgármester nyújt a 06(25)506-000 -os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  

�         Postai úton, a pályázatnak Hantos  Községi Önkormányzat címére 
történő megküldésével (2434 Hantos,  Nagylóki út 3. ) vagy 
személyesen a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi 
Kirendeltségén (2434 Hantos,  Nagylóki út 3. ).  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 15. 
 

II. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati felhívást a Hantos 
község hirdetőtábláján  tegye közzé, valamint a pályázati felhívás 
megjelentetéséről az álláshely betöltéséig folyamatosan gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2013. január 15. 
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3. napirend 

 
Döntés  Önkormányzatnál rendszergazdai feladatok ellátása érdekében megbízási 

szerződés kötéséről 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a    határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A korábbi képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy szükség lenne az önkormányzat 
intézményeinél egyfajta rendszergazdai feladatokat ellátó személy alkalmazására. 
 
Az intézményekben használt gépek  karbantartása, a programok rendszeres frissítése a 
munkavégzéshez elengedhetetlen, ezek elmaradása esetén nem csak a munka, hanem 
a pénz is sokkal több , amit a javításra költenünk kell.  
 
December hónapban különösen aktuálissá vált e probléma megoldása. Az általam 
javasolt  rendszergazdai feladatokat ellátó személy: Gál István  már régóta segített az 
aktuálisan felmerülő problémák megoldásában.  Nem kérhetünk mindig szívességet, 
és a biztonságos működtetés is azt indokolja, hogy a feladat ellátására szakemberrel 
kössünk megállapodást. 
 

 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 
tegyék fel. 
 
Hozzászólások:  
 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Egyetért a megbízási szerződés megköltésével. Lenne még egy javaslata. Szeretné kibővíteni 
a megbízást Hantos község honlapjának szerkesztésével, naprakészen tartásával. 
Az eddig a honlapot szerkesztő Suhaj József soproni lakos  szívességből látta el e feladatot, de 
sajnos már a távolság miatt sem tudja naprakésszé tenni.  
Tőle sem várhatjuk el, hogy szívességből dolgozzon, ezért jónak tartaná, ha ezzel a feladattal 
is megbíznánk Gál Istvánt.  
Úgy gondolja, hogy úgy sincs napi feladat a karbantartással, így ebből a pénzből ezt a 
feladatot is el tudná látni.  
 
Koncz Tímea külsős alpolgármester:  
 
Egyetért azzal, hogy a gépek karbantartására, a programok frissítésére megbízási szerződést 
kössünk. Egy ,megjegyzése van, hogy szer a feladatot ne rendszergazdai feladatnak nevezzük, 
mert az ennél bővebb feladatokat takar és speciálisabb szaktudást igényel. 
A megbízási szerződés tervezete is azt mutatja, hogy az ellátandó feladatok  között nincs 
rendszergazdai  feladat. 
A honlap szerkesztése az nagy munka, nem lehet elvárni, hogy ugyanannyi pénzért lássa el 
még ezt is a megbízott személy.  
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Fischer József polgármester:  
 
Fischerné Koncz Katalin kezdeményezését támogatja. Felvette a kapcsolatot Gál Istvánnal, 
aki úgy nyilatkozott, hogy a honlap szerkesztését is vállalja.  Javasolja, hogy a megbízási díjat  
bruttó 31.000.—Ft-ban állapítsuk meg. 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Egyetért a megbízási szerződésben foglaltakkal és a javasolt megbízási díjjal is. 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  egyéb kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja, hogy a kiküldött határozati javaslatot egészítsük ki azzal, hogy a megbízás a honlap 
szerkesztésére is vonatkozik, a megbízási díj összege pedig: bruttó: 31.000.—Ft/hó legyen. 
Kéri, hogy aki a fenti módosításokkal kiegészített „ Döntés  Önkormányzatnál 
rendszergazdai feladatok ellátása érdekében megbízási szerződés kötéséről „  szóló   
határozati javaslatot  elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. ( I.14.  )  számú 

h a t á r o z a t a 
 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő számítógépek, informatikai eszközök  
valamint a község honlapjának karbantartása  érdekében  megbízási szerződés 

kötéséről 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a   tulajdonában lévő, a 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén ( 2434 Hantos, 
Nagylóki út 3.)  továbbá a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájánál ( 2434 
Hantos, Köztársaság tér 1.) valamint  a Művelődési Házban      ( 2434 Hantos, 
Köztársaság tér 5.) üzemeltetett számítógépek,, szoftverek üzemképességének 
biztosítása, karbantartása, a szolgáltatások telepítése, konfigurálása valamint a 
község honlapjának karbantartása  érdekében 

 
Gál Istvánnal (Karcag, 1969.07.17.anyja neve: Szőnyi Ilona) Lakcím:  2434 
Hantos, Zrínyi utca 14 . szám ) 

 
2013. január 1-től határozatlan időre bruttó 31.000 Ft / hó  azaz havi bruttó  
harmincegyezer forint megbízási díj ellenében  megbízási szerződés kötését  
határozza el. 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a   tulajdonában lévő, a 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén ( 2434 Hantos, 
Nagylóki út 3.)  továbbá a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájánál ( 2434 
Hantos, Köztársaság tér 1.) valamint  a Művelődési Házban      ( 2434 Hantos, 
Köztársaság tér 5.) üzemeltetett számítógépek,, szoftverek üzemképességének 
biztosítása, karbantartása, a szolgáltatások telepítése, konfigurálása valamint a 
község honlapjának karbantartása  megkötendő Gál Istvánnal (Karcag, 
1969.07.17.anyja neve: Szőnyi Ilona) Lakcím:  2434 Hantos, Zrínyi utca 14 . 
szám ) kötendő megbízási  szerződés tervezetét megtárgyalta és azt változtatás 
nélkül elfogadja. ( A megbízási  szerződés tervezete a határozat melléklete, 
írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy a   tulajdonában lévő, 
a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén ( 2434 Hantos, 
Nagylóki út 3.)  továbbá a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájánál ( 2434 
Hantos, Köztársaság tér 1.) valamint  a Művelődési Házban      ( 2434 Hantos, 
Köztársaság tér 5.) üzemeltetett számítógépek,, szoftverek üzemképességének 
biztosítása, karbantartása, a szolgáltatások telepítése, konfigurálása a község 
honlapjának karbantartása  érdekében Gál Istvánnal (Karcag, 1969.07.17.anyja 
neve: Szőnyi Ilona) Lakcím:  2434 Hantos, Zrínyi utca 14 . szám )  megkötendő 
megbízási szerződést  aláírja. 

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

4. napirend  
 
 

Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési 
szerződésről 

 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a    határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény ( továbbiakban Nkt.) 
74.§(1) bekezdése szerint 2013. január 1.-től az állam gondoskodik – az óvoda 
kivételével – az alapfeladatok ellátásáról. Az Nkt. 74.§. (5) bekezdése alapján   a 
3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja - a 
szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola 
kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. Fő 
szabály szerint tehát a 3000 fő alatti települések esetén az önkormányzat összes 
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodás szintén 
az állam feladata lesz. 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 24-én tartott 
ülésén a 102/2012.(X.24.) számú határozatával döntött arról, hogy az Nkt.  74§. (5) 
bekezdésében foglalt lehetősséggel nem él, így az illetékességi területén , saját 
tulajdonában lévő az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Petőfi 
Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálat Hantosi tagiskolája  feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetéséről való gondoskodás 2013. január 1-től  állami feladat marad.      
 
 Fenti határozatával  a képviselő-testület tudomásul vette, hogy az Állami 
Intézményfenntartó Központ által  fenntartott köznevelési feladatainak ellátását 
szolgáló települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan az állami 
intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg 
a köznevelési feladat ellátása az adott ingatlanban nem szűnik meg.  
A nemzeti köznevelésről szóló 201l. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 76. § 
(5) bekezdése, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVlIl. 
törvény 8. § (1) bekezdése alapján, a 2013. január l-jétől állami fenntartásba kerülő 
köznevelési feladatok ellátását szolgáló, az önkormányzat tulajdonában álló ingó és 
ingatlan vagyon a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: K1K) 
vagyonkezelésébe kerül, tekintettel arra,  
hogy a köznevelési intézményeket önkormányzatunk nem működteti.  
Az Nkt. 76. § (6)bekezdése értelmében az állami intézményfenntartó központ 
ingyenes vagyonkezelői vagy ingyenes használati jogának fennállása alatt a 
köznevelési intézmény  
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a települési önkormányzat 
nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha a 
köznevelési intézményt működteti és a bérbeadás a köznevelési feladat ellátását nem 
veszélyezteti. 
 A bérbeadás az érintett köznevelési intézményben folyó köznevelési feladatellátást 
akkor nem veszélyezteti, ha nem gátolja a pedagógiai programban, az SZMSZ-ben 
vagy a házirendben meghatározott feladatok végrehajtását.  
A vagyonkezelői jog alapítására vonatkozóan szerződést kell kötni 
önkormányzatunknak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A KIK elnöke a 
szerződés – tervezetet 2013. január 7-én megküldte Önkormányzatunk részére. ( A 
szerződés tervezete jelen előterjesztés mellékletét képezi.)  
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék.  
 
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 a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
kötendő vagyonkezelési szerződésről szóló  előterjesztést és határozati javaslatot 
fogadja el. 
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Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy    igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2013. (I.14.) számú 

határozata 
 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés 
elfogadásáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  “ A Klebelsberg 
Intézményfenntartó központtal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadásáról”  
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés tervezetét  – mely a határozat mellékletét 
képezi- változatlan formában  elfogadja, a vagyonkezelési szerződést a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal megköti. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést aláírja. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2013. január 15. 

 
 

5. napirend 
 

 
Bejelentések.  

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy tárgyalásokat folytat egy pályázati 
lehetőségről.   
Az intézmények fűtés, illetve nyílászárók korszerűsítéséhez kapcsolódóan lenne mód 
egy KEOP-os pályázat benyújtására. A pályázat 85 %-os támogatottságú, maximum 
50 millió forint támogatásig. 
 
Az önrész   támogatására is lehet majd pályázatot benyújtani, amennyiben nyer a 
KEOP-os pályázat. 
 
Amennyiben több információ áll majd rendelkezésére, döntés végett a képviselő-
testület elé terjeszti. 
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Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat valamennyi számlája ki 
van fizetve, s a folyószámlánkon jelenleg: több, mint 20 millió forint van.   
 

A képviselő-testület tagjai a tájékoztatót tudomásul vették. 
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek  bejelenteni valója.  
 
 
 

A képviselő-testületi ülésen  egyéb bejelentés  nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester: 
 
 
 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést  19, 45 órakor   bezárta.                      

    

 

K.m.f. 

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

 
 
 
 
 
 

/ : Fischerné Koncz Katalin    :/ 
jkv. hitelesítő 


