
 

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2014. április 14-i  R E N D K Í V Ü L I  N Y I L V Á N O S  

Ü L É S É N E K  JEGYZŐKÖNYVE 
Tartalom: 
 
Rendelet:  

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (  IV.25.  ) 
önkormányzati rendelete - Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséréről  szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 

Határozatok: 
 

• Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12./2014. (IV.14.) 
határozata- A 2014. évi közbeszerzési tervről  

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13./2014. (IV. 14.) 
határozata - Döntés a 2014/2015-ös  nevelési évben indítható óvodai   csoportok 
számáról, valamint a  beiratkozás időpontjának meghatározásáról  

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14./2014. (IV. 14.) 
határozata - Döntés a  2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt található iskola 
épület életveszély elhárításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15./2014. (IV. 14.) 
határozata - Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Hunyadi utca 
34. szám alatti lakás bérbeadásáról 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16./2014. (IV. 14.) 
határozata - Hantosi  Népdalkör    részére  nyújtott támogatás elszámolásáról 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17./2014. (IV. 14.) 
határozata – Petőfi Sándor Általános Iskola  Hantosi Tagintézménye  Szülői 
Munkaközössége  részére  nyújtott támogatás elszámolásáról 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2014. (IV. 14.) 
határozata – Tündérkert Óvoda Hantosi Tagintézménye  Szülői Munkaközössége  
részére  nyújtott támogatás elszámolásáról. 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19./2014. (IV. 14.) 
határozata – Hantosi  Nyugdíjasklub   részére  nyújtott támogatás elszámolásáról 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20./2014. (IV. 14.) 
határozata – Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület részére  nyújtott támogatás 
elszámolásáról. 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21./2014. (IV. 14.) 
határozata – Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület részére  nyújtott támogatás 
elszámolásáról. 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22./2014. (IV. 14.) 
határozata – Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület részére  nyújtott támogatás 
elszámolásáról. 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23./2014. (IV. 14.) 
határozata – Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület támogatásáról 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  24./2014. (IV. 14.) 
határozata – Hantosi  Népdalkör    támogatásáról 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25./2014. (IV. 14.) 
határozata – Petőfi Sándor Általános Iskola  Hantosi Tagintézménye  Szülői 
Munkaközössége  támogatásáról 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26./2014. (IV. 14.) 
határozata – a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde   
Szülői Munkaközösségének   támogatásáról 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27./2014. (IV. 14.) 
határozata –a Hantosi Nyugdíjasklub támogatásáról 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28./2014. (IV. 14.) 
határozata –Döntés térfigyelő kamerarendszer kiépítése érdekében 
a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati  fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014. (IV.01.) BM.  rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás iránti 

          igény benyújtásáról  
• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29./2014. (IV. 14.) 

határozata –Döntés „ Megújulnak köztereink” térkövezési pályázat benyújtásáról 

• Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30./2014. (IV. 14.) 
határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi 17/10 hrsz-ú építési 
telek értékesítéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2013. (X.10.) számú határozata  kiegészítéséről 

 Készült: 2014. április 24. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-
én    (  hétfőn ) 17.30   –órakor     tartott   rendkívüli     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  
  Samuné Léhner Erzsébet jegyzőkönyvvezető 
 
A lakosság részéről:  
 
  Virág József 
 
Igazoltan távolmaradt:  
                                 

        Koncz Tímea külsős alpolgármester  
                         

                         
 Napirend előtt: 

 
Fischer József polgármester : 
 
Köszöntöm a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Köszöntöm  a 
lakosság részéről megjelent volt polgármestert, Virág Józsefet.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  
öt       fő jelen van ,azt  megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Fischerné Koncz Katalin   települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  öt igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Fischerné Koncz Katalin     
települési képviselőt   megválasztotta.  
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

Napirend:  
 
 

1./  Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
2./ Döntés a 2014/2015-ös  nevelési évben indítható óvodai   csoportok számáról, 
valamint a  beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előadó: Fischer József  polgármester  
 
3./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
4 ./  Döntés a  2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt található iskola épület 
életveszély elhárításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
5./ Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. szám 
alatti lakás bérbeadásáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
6.) Döntés civil szervezetek 2013. évben kapott támogatásai elszámolásainak  
elfogadásáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
7.) Döntés civil szervezet 2014. évi támogatási kérelmeiről 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
8.) Döntés térfigyelő kamerarendszer bővítése   érdekében  a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.)  BM . 
rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás iránti igény benyújtásáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
9.)  Döntés „ Megújulnak köztereink” térkövezési pályázat benyújtásáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
10) Bejelentések 
 
 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, más javaslata? 
 
 
 
Más javaslat, észrevétel nem érkezett.  
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta: 
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1. napirend 
 

  Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 
 

 
A  képviselő-testület tagjai a  határozati javaslatot    és mellékleteit   
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. A közbeszerzési terv összeállításában a 
Conedis KFT-t, mint több futó pályázatunkban közbeszerzési szakértőként 
közreműködő cég segítségét vettem igénybe, ők töltötték ki a határozati javaslat 
mellékletét. Tájékoztattam a céget Önkormányzatunk idei évben tervezett 
beruházásairól , azok várható nagyságáról.  A cég úgy ítélte meg ,hogy egyedül az 
ivóvíz beruházás az amit szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben. Az 
arzénmentesítést kivéve ugyanis nem várható nagy beruházás településünkön. Az 
arzénmentesítéssel kapcsolatban ma beszéltem Mező József úrral a 
belügyminisztériumból. Várhatóan májusban írják ki azt a pályázatot, ami bennünket 
érint. A tervek beadásra készen vannak. Ami  többi tervünket illeti azokat a 
közbeszerzés nem érinti. A tervezett  útfelújítással kapcsolatban tájékoztatom a 
képviselő-testületet, hogy : van már 3 árajánlatunk a tervezett munkák elvégzésére, de 
ez a beruházás sem éri el azt az értékhatárt, amit a tervünkbe szerepeltetni kell. 
 
Kérem a  Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel és a határozati javaslattal 
kapcsolatban mondják el hozzászólásukat, tegyék fel kérdéseiket  
 
Kérem a jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki az általam elmondottakat. 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbtv.) 33. § (1) bekezdésében 
foglalt előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.  
A Kbtv. 33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - 
kivéve a XIV. fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított 
közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év 
elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a 
továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg 
kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.  
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a 
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz 
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre 
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nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. 
Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy 
egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.  
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.  
 Figyelembe véve a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény ( továbbiakban költségvetési törvény)  63 §-át, az abban foglalt 
értékhatárok tekintetében az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 
tehát a 2014. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a 
beruházásokat.  
 A költségvetési törvény 63. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési 
értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt 
- 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:  
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,  
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,  
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,  
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,  
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.  
 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre 
vonatkozó  
nemzeti közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:  
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,  
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,  
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm jegyzőasszonynak a kiegészítést. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy  az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 
terve  elfogadásáról szóló     határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kérem, hogy aki az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 

 
 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 

12./2014. (IV.14.) határozata 
 

A 2014. évi közbeszerzési tervről 
 

Hantos  Község Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2014.évben 
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét az e határozat 1. melléklete 
szerint  jóváhagyja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett 
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 
 
Felelős:  Fischer József polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
2.napirend 

 
 
Döntés a 2014/2015-ös  nevelési évben indítható óvodai   csoportok számáról, 
valamint a  beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 
A  képviselő-testület tagjai az intézményvezető asszony levelét és a   határozati 
javaslatot  áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  

 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. Az óvodavezető asszony a beiratkozás 
időpontjára javaslatot tett,  ,május 15 illetve május  16 . a javasolt beiratkozási 
időpontok.  Évek óta ezekben az időpontokban történnek a beiratkozások.  
 
Kérem a jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki az általam elmondottakat. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz?  
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény   83.§ (2) bekezdése szerint a 
fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és meghatározza az adott nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát.  
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI 
rendelet 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. 
 
A  20/2013.(VIII.31.) számú  EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése  kimondja, hogy az 
óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó 
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az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy 
hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján. 
 A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza: 
-  a nevelési év meghatározásáról, az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony 
létesítéséről,  
- az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 
-  a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 
- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezményekről, 
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről,  
- a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 
- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 
- továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait, 
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely 
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.  
A fentiek értelmében  a 2014/2015-ös nevelési évben a Hantos  Községi 
Önkormányzat által fenntartott Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsődébe – az intézményvezető javaslatát figyelembe véve -   2014.  május 15-én 
8-12 óráig, és 2014.május 16.-án 13-16 óráig  javasoljuk mindazon  gyermekek 
beiratkozását, akik 2014. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik  életévüket. 
2014. szeptember1-től  az Nkt.. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény-  értelmében a kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról 
három éves korra változik. 
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján  az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A vezető felveheti azt a körzetében lakó 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.  
Az Nkt. 8. § (2) szerint a  gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az 
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja. 
 Az Nkt. 8. § (5) bekezdése értelmében a  gyermek hároméves korától annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási 
kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi 
napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör 
betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai 
nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket. 
Az Nkt 49.§- a értelmében a gyermek a harmadik életévének betöltése  után 
elsősorban abba az óvodába vehető fel, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol 
szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben a 
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézmény 
fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.  Az óvodába felvett 
gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 
véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.  Az óvoda folyamatos felvételt 
biztosító intézmény. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük betöltésével a 
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felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 
kérheti. 
Az Nkt.83.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát. 
 
Önkormányzatunk 2013. nyarán többcélú köznevelési intézményként hozta létre a 
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményt. A 
létrehozott köznevelési intézményünk egyik csoportja egységes óvodai-bölcsődei 
csoportként működik, így ebbe a csoportba 5 fő 2. életévet betöltött gyermek is 
felvehető.  
 
A  2013. októberében végzett statisztikai adatok alapján a jelenlegi kettő csoport- 
melyből egy 30 fős óvodai csoport és egy 20 fős egységes óvodai bölcsődei csoport- 
illetve maximális férőhely elegendő valamennyi jelentkező gyermek felvételére.  
 
A jelenlegi létszámokat ismerve a 2014/2015. tanévben a Hantosi Gesztenyés Kert  
Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde köznevelési intézményben indítható csoportok 
számát kettő csoportban, egy óvodai és egy egységes óvodai-bölcsődei csoportban 
javaslom továbbra is megállapítani. 
 
Bízunk benne, hogy az idén benyújtott pályázatunk támogatásba részesül 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszöni a jegyzőasszonynak kiegészítését. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 
 

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

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a Döntés a 2014/2015-ös  nevelési évben 
indítható óvodai   csoportok számáról, valamint a  beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról  szóló     határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 

 
 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 
13./2014. (IV. 14.) határozata 

 
Döntés a 2014/2015-ös  nevelési évben indítható óvodai   csoportok számáról, 

valamint a  beiratkozás időpontjának meghatározásáról  
 
 
Hantos  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
polgármester előterjesztésében „Döntés a 2014/2015-ös  nevelési évben indítható 
óvodai   csoportok számáról, valamint a  beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról” című előterjesztést  és az  ügyben az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1) A 2014/2015. nevelési évre a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsődében  az óvodai beiratkozás időpontját 

 
2014. május 15.(csütörtök ) 8.00- 12.00 óráig 
2014.  május 16.( péntek) 13.00-16.00 óráig 

 
határozza meg azzal, hogy a beiratkozásra a fenti időpontokban a Hantosi 
Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődében (2434 Hantos, 
Köztársaság tér 1.) kerül sor. 
 
Határidő: 2014. május 20. 
Felelős: a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde   
              Vezetője 

 
2.) Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy határozott, hogy 

a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődébe  a 
2014/2015-ös nevelési évben összesen  1 óvodai és egy egységes óvoda-
bölcsőde csoport  indítható. 

 
3) Felkéri a polgármestert,  hogy az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatót a 
helyben szokásos módon – Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes 
Óvoda- Bölcsőde , honlap, - tegye közzé. 

 
Határidő: 2014. április 20. 
Felelős : Fischer   József polgármester 
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3.napirend 
 

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést ,  és a  rendelet tervezetet       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta.  
 
Felkéri i a jegyzőasszonyt, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan mondja el   
hozzászólását. 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22.§ (1) bekezdése értelmében 
gondoskodni kell „az elavult, szükségtelenné vált, a normatív tartalom nélküli, 
tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy az indokolatlanul 
párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító” jogszabályi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, illetve megfelelő módosításáról.  
 
A jogalkotásról szóló törvény 22.§ (2) bekezdése alapján önkormányzati 
rendelet esetében a tartalmi felülvizsgálatról a jegyző gondoskodik. 
 
A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a 
megváltozott jogszabályi környezet  miatt  több önkormányzati rendeletünk hatályon 
kívül helyezése szükséges, melyet a mellékelt rendelet-tervezet tartalmaz. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 18.§ és 19. § alapján, mint az 
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 
rendelettervezet előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a 
szabályozás várható következményeiről: 
1. Előzetes hatásvizsgálat 
- A tervezett jogszabály hatásai: 
a) - társadalmi hatása: nem jelentős, 
- gazdasági hatása: nem jelentős, 
- költségvetési hatása: nincs, 
b) környezeti és egészségi következmények: nincsenek, 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem számottevő. 
- A jogszabály módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható 
következményei: 
- a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata: kötelező, 
- a rendelet módosítás elmaradásának következménye: a rendelet megalkotását és 
annak határidejét magasabb szintű jogszabály írja elő, ennek elmaradása esetén 
törvényességi észrevétel várható a Fejér Megyei Kormányhivatal részéről. 
- A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll, 
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- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll, 
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll, 
- pénzügyi feltétel: nem szükséges. 
2. Véleményeztetés 
 
A rendelet-tervezetet véleményeztetési kötelezettség nem terheli. 
 
Fenti rendeletek hatályon kívül helyezése  érdekében kérem szíveskedjenek az 
előterjesztést és a rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a  jegyzőasszony által tett kiegészítést. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  Egyes önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezésére előterjesztést és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a „  Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséréről " szóló 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 

3/2014. (  IV.25.  ) önkormányzati rendelete 
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséréről  

 szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséréről szóló  önkormányzati rendelet -   tervezetet 

elfogadja és rendeletté emeli. 
 

( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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4. napirend 
 
Döntés a  2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt található iskola épület 
életveszély elhárításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 
 
A  képviselő-testület tagjai a tagintézmény vezető asszony kérelmét, a statikus 
szakvéleményt, az árajánlatot, a KLIK hozzájáruló levelét és a   határozati 
javaslatot       áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz 
csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. A Klebelsberg Intézményfenntartó  Központ 
többször is jelezte ,hogy ezt ők a saját keretükből sajnos nem fogják tudni kijavítani 
az intézmény vezetőasszony által jelzett épület hibát. Kihangsúlyozta Tóth Géza 
tankerületi igazgató úr ,hogy  ez a leázás, ,leomlás nem azóta történt ,hogy ők átvették 
az iskola működtetését. Ezt  senki nem is vitatta, de  ezt nem írták le ,hogy ők nem 
javíttatják ezt meg. Természetesen, ,ha mi akarunk bármit csinálni ,azt ők támogatni 
fogják . A statikustól kértem véleményt ,hogy milyen módon lehetne ezt megcsinálni. 
Gondolom,hogy akár közmunkással is meglehetne ezt csináltatni, de a felelősséget 
sem én sem a testület nem vállalhatja ,ha a szakszerűtlen munkavégzés miatt baleset 
történne.  Ezért kértem árajánlatot garanciával. A  két korhadt gerendát kiváltják egy 
vasbeton gerendával.   
 
A jegyzőasszonnyal  volt azzal kapcsolatban vitánk amiatt, hogy  az épület nem a mi 
fenntartásunkban van, de  úgy gondolom, hogy a balesetveszélyt el kell hárítani. Ezért  
javaslom, hogy az iskola épületén a balesetveszély elhárítása érdekében 300.000 Ft –
ot a költségvetési tartalék terhére biztosítson Ezzel is jelezhetjük, hogy mi mindent 
megteszünk azért, hogy helyben működjön az iskola. 
 
 
Kérdezi, hogy van-e valakinek a napirendi ponthoz kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Tekintettel arra, hogy a polgármester úr tájékoztatta a képviselő-testületet az iskola 
épületének karbantartása kapcsán közöttük kialakult szeretné tájékoztatni a képviselő-
testületet, hogy Ő pusztán azt jelezte a polgármester úrnak, hogy 2013. január 1-vel 
Hantos Községi Önkormányzat vagyonkezelői szerződéssel a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak átadta az iskola épületét valamint ugyanezen 
időponttól az alapfokú oktatási feladatok ellátását, az oktatás fenntartását és 
működtetését is. 
A vagyonkezelői szerződés alapján az épület üzemeltetése- így a karbantartás is a 
KLIK  feladata lett.  
 
Ezzel tehát csak azt kívánta jelezni, hogy Önkormányzatunknak az épülettel 
kapcsolatos vagyonkezelői feladatok- például karbantartás, vagy bérbeadás- jogalapja 
nincs. 
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Éppen ezért, mivel  az épület vagyonkezelője a KLIK javasolta a polgármester úrnak, 
hogy a karbantartási munkák előtt legalább  egyeztessen a KLIK-kel illetve kérje ki 
írásban a szükséges karbantartási munkálatokkal kapcsolatos véleményüket, 
hozzájárulásukat. 
  
Úgy gondolja, hogy közismert az iskola helyben történő működtetésével kapcsolatban 
az álláspontja: korábban többször elmondta, mennyire fontos egy ilyen kis település 
életében az, hogy az iskola helyben működjön. 
 
Éppen ezért nem gondolja, hogy jelzését lehetne annak értékelni, hogy Ő nem akarja 
az iskola helyben történő működtetését. 
 
Pusztán munkáját végezte, mikor mindezekre felhívta a polgármester úr figyelmét. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszöni a jegyzőasszony kiegészítését. 
Ez valóban így történt. Meg is kérte a tankerülettől az épület karbantartásához a 
hozzájárulásukat, amit Ők meg is adtak, a képviselő-testület tagjai pedig kézhez 
kaptak. 
 
Itt volt a tankerület vezetője, körbejártunk az iskola épületet, tájékozódott. Elmondta, 
hogy Ő ennél a helyzetnél rosszabbra számított. Megtapasztalhatta, hogy  komoly 
története van az iskolánknak. De azt is elmondta, hogy februárban egy névtelen 
levelet kapott  és arra kért engem és a tagintézmény vezető asszonyt, hogy reagáljunk 
az abban leírtakra. Én röviden  megírtam, hogy konstruktív vagyok az iskolával 
kapcsolatos minden gond megoldásában.  
 
Amit tudunk, megteszünk az iskoláért, ezzel a felújítással is ezt bizonyíthatjuk. A 
tankerület igazgató megígérte, hogy az iskolával kapcsolatos minden változásról 
azonnal értesít minket és nem fordul elő még egyszer az, ami a tavalyi évben történt, 
nem az utolsó pillanatban fogunk a tervezett változásokról értesülni.  
 
 
Ficherné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Én támogatom ezt a beruházást.  
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  Döntés a 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. 
szám alatt található , az Önkormányzat tulajdonában és a Klebelsberg 
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Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő iskola épület életveszély 
elhárításához szükséges pénzügyi fedezet  biztosításáról szóló előterjesztést és 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  Döntés a 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt található , az 
Önkormányzat tulajdonában és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelésében lévő iskola épület életveszély elhárításához szükséges pénzügyi 
fedezet  biztosításáról szóló 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-testülete 14./2014. (IV.14.) 

 
számú h a t á r o z a t  a 

 
 

Döntés a 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt található , az 
Önkormányzat tulajdonában és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

vagyonkezelésében lévő iskola épület életveszély elhárításához szükséges 
pénzügyi fedezet  biztosításáról  

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta 
polgármester előterjesztésében  a „Döntés a 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. 
szám alatt található , az Önkormányzat tulajdonában és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő iskola épület életveszély 
elhárításához szükséges pénzügyi fedezet  biztosításáról ” című előterjesztést és 
az ügyben az alábbi döntést hozta: 

 
A Képviselő-testület 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt található , az 
Önkormányzat tulajdonában és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelésében lévő iskola épület életveszély elhárítását  határozza el. 
 
A Képviselő-testület a 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. szám alatt található , 
az Önkormányzat tulajdonában és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelésében lévő iskola épület életveszély elhárítása érdekében  300.000 
Ft-ot azaz háromszázezer forintot biztosít  a  2014. évi költségvetéséből a 
költségvetési  tartaléka terhére . 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse 
elő, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Fischer József polgármester. 
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5. napirend 
 
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. szám 
alatti lakás bérbeadásáról 
 
A  képviselő-testület tagjai a kérelmet, határozati javaslatot és lakásbérleti 
szerződés tervezetet és helyiségbérleti szerződést áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A hantosi körzeti megbízott Ponnert Péter -akivel már találkoztunk- azzal a kéréssel 
fordult hozzá, hogy szeretne a településen élni és ehhez kért szolgálati lakás 
biztosítását. Én tájékoztattam, hogy ehhez képviselő-testületi döntés szükséges. Az 
írásban benyújtott kérelmét a képviselő-testület tagjai megkapták. Egyébként jelenleg 
Sárbogárdon él albérletben. Én örülnénk neki, ha a településen élne, itt lakna helyben. 
Valamilyen szinten ez növelné a közbiztonságot is, mert ha valami történik a faluban, 
akkor Őt azonnal lehet riasztani illetve reményeim szerint hamarosan megalakuló 
polgárőrségben is vezető szerepet tölthetne be. 
 
Az első kérdés, hogy akarjuk-e bérbe adni neki az úgynevezett „orvos lakásunkat”, 
egy későbbi döntés pedig az lehet,- amivel kapcsolatban már folytatott levelezést 
Lasancz Zoltán rendőrkapitány úrral, hogy kérésének megfelelően részesítsük-e 
lakbér támogatásba.  
 
 Ponnert Péter elmondása szerint a 25.000 Ft albérleti díját ugyanis Sárbogárdon 
jelenleg teljes egészében finanszírozza Kapitányság, amit ha máshová megy lakni,  
már nem biztos, hogy megkap.  A jegyzőasszony a rendelkezésére bocsátotta azt a 
szabályzatot, amely a rendőrök lakhatásának támogatásáról szól. 
 Éppen ezért vettem fel a kapcsolatot Lasancz úrral és kértem, hogy tájékoztasson 
arról, hogy jelenleg milyen támogatásban részesül Ponnert Péter illetve, hogy a mi kb. 
18000 Ft-os bérleti díjunkhoz is nyújtsanak támogatást Ponnert Péter részére. 
 
A kapitány úgy tájékoztatott, hogy hamarosan be lehet adni az újabb igényeket és a 
beérkezett kérelmek alapján döntenek a  támogatásról. Most erről még nem kell 
dönteni, csak a lakás bérbeadásáról. Ő mindenképpen javasolja a lakás bérbeadását 
Ponnert Péter körzeti megbízottnak a határozati javaslatban foglaltak szerint. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz kapcsolódóan? 
 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Szeretné jelezni a polgármester úrnak, hogy a mai napon e-mailen a körzeti megbízott 
lakhatásának támogatásával kapcsolatos adatkérésére  megérkezett a válasz a 
rendőrkapitány úrtól. 
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Fischer József polgármester:  
 
Igen  köszönöm. Valóban, én is olvastam, hogy a kapitány úr tájékoztatása szerint 
kilenc ezer forint volt a  lakhatási támogatása Ponnert Péternek.  
 Itt valaki nem mondott igazat. Nekem a körzeti megbízott azt mondta 25000 Ft 
támogatást kap, most az e-maiben pedig azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 9000 ft 
támogatásba részesült. 
 
A mostani ülésen még nem kell dönteni a lakhatási támogatásáról, arra majd még 
visszatérünk. 
 
A mostani kérdés az,hogy ezt a szolgálati lakást az ő rendelkezésére bocsájssuk-e? 
 
Én javaslom, hogy adjuk az év végéig bérbe számára és majd meglátjuk, hogy javul-e 
a közbiztonság, hogyan áll az esetleges megkeresésekhez és akkor döntünk a 
továbbiakról. 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el 
véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 
 
Hozzászólások: 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Meg szeretném kérdezni, hogy mi történik akkor, ha sikerül az orvos állást 
betöltenünk és az az orvos ide szeretne jönni lakni? Hol fog tudni lakni, ha most az 
orvos lakást kiadjuk a körzeti megbízottnak?  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
ó a kérdés. Megmondom őszintén, hogy jelenleg a pályázatunkra még kilátásban sincs 
orvos pályázó. 
 Nagyon régóta hirdetjük az orvos álláshelyet  és nem nagyon jelentkezett senki.  
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Hogy adjuk ki a körzeti megbízottnak  a lakást? Azt olvastam bármikor felmondhatja 
mindkét fél a bérleti szerződést.  
 
 
Fischer József polgármester:   
 
Igen, van  benne ilyen lehetőség is.  
 
Én azért mondtam,hogy egyenlőre kössük meg a szerződést a körzeti megbízottal 
2014. december 31-ig és utána meglátjuk a továbbiakat. 
 Ha jelentkezne egy orvos a pályázati felhívásunkra , akkor a pályázati procedúra 
lebonyolítása minimum 3 hónap lesz és  akkor  még mindig megváltoztathatjuk a 
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mostani döntésünket. Lehet ,hogy a Simon úr is visszaadja a szolgálati lakást.  
Egyébként a lakásnak csak jót tenne, ha nem lenne üres. Tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy az orvos szolgálati lakás felújítása- a nyílászárók javítása is- a 
közelmúltban megtörtént és tulajdonképpen egy tisztító meszelés után be is 
költözhető.  
 
 
Hangyál Csaba  települési képviselő:  
 
Ha jól értettem a kérelmét, még azt is  kéri, hogy a lakbérben is támogassuk. Egy 
lakásért 17000 Ft bérleti díj neki sok? 
 
Fischer József polgármester:   
 
Nem azt mondta , hogy sok , hanem azt mondta,hogy Sárbogárdon a lakbérét teljes 
egészében  támogatták. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Ahogy a polgármester úr említette a rendelkezésére bocsátotta az  Országos Rendőr 
Főkapitány 16/2013. (IV. 24.)számú utasítását, ami a bérleti díj, albérleti díj és 
operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának 
szabályairól szól és ami szerint nemcsak albérleti díjhoz, hanem lakás bérleti díjhoz is 
lehet a rendőrségi állományba tartozóknak  támogatást kérni. 
Arról is tájékoztattam a polgármester urat, hogy a jelenlegi rendeletünk értelmében a 
lakbérhez támogatást, csökkentést a Képviselő-testület nem tud nyújtani. 
 
A bérleti szerződések tervezetében olvasható, hogy a 100 m2 lakás és a garázs bérleti 
díja havonta 18.200 Ft a hatályos önkormányzati lakások lakbéréről szóló 
önkormányzati rendeletünk illetve a helyiségbérleti díjak mértékéről szóló határozat 
alapján. 
Az előbb említett és mai napon érkezett email- ben a rendőrkapitány úr arról 
tájékoztatta a polgármestert, hogy kérelmezőnek jelenleg bruttó 14.500 Ft nettó 9000 
Ft támogatást tudnak lakbéréhez biztosítani kérelmezőnek. A polgármester úrtól 
kapott tájékoztatás szerint jelenlegi lakása lakbére havi  25000 Ft, ha ebből levonjuk a 
9000 Ft támogatást 16000 Ft marad, amit lakbére fizetnie kell. Ehhez képest kb. 2000 
Ft-tal magasabb lenne a fizetendő lakbére, de csak akkor, ha ehhez nem kérne vag 
nem kapna támogatást a rendőrségtől. 
Az előbb említett  Országos Rendőr Főkapitány 16/2013. (IV. 24.)számú utasítás 
szerint ennek a lakásnak a lakbéréhez is kérhet támogatást és amennyiben  
ugyanolyan mértékben kap lakhatási támogatást a Rendőrségtől, mint most, akkor  a 
fizetendő lakbére csak kb. havi 9000 Ft maradna. 
 
 A polgármester úrral egyeztetett határozati javaslat és bérleti szerződés tervezetek a 
hatályos önkormányzati rendeletünkben illetve képviselő-testületi határozatban 
szereplő bérleti díjakat tartalmazza. 
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Hangyál Csaba  települési képviselő:  
 
Én azt javaslom,hogy adjuk neki bérbe a lakást azzal a feltétellel ,ami a határozati 
javaslatban szerepel. Azt viszont nem javaslom, hogy adjunk neki még a lakbérhez 
támogatást is.  

 
 Fischer József polgármester:  
 
Most csak arról szól a javaslat, ,hogy a lakást oda kívánjuk-e adni neki 2014. június 1-
től 2014. december 31- ig. Azért 2014. június 1-től, mert május 31-ig ki van fizetve az 
albérlete Sárbogárdon. 
  
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Ha Hantoson történik valami bűncselekmény mi a teendő?  Mikor van munkaideje a 
rendőrnek?  Tételezzük fel  történik egy betörés Hantoson este 8 órakor, akkor  mi 
lesz a teendő, lehet-e neki  szólni? 

  
 Fischer József polgármester:  
 
Természetesen. Orvossal is voltunk már úgy , hogy azt hittük,hogy 16 óra  után is 
lehet hozzá menni, aztán csalódtunk. Remélem most nem így lesz, ki kell próbálni, 
ezért is szól egyenlőre december 31-ig a lakás bérleti szerződés. Meglátjuk ,hogy 
hogyan áll a kérésekhez,amikor bűncselekmény történik és Hantoson van a rendőr.   
Én bízom benne, hogy ha bűncselekmény történik Hantoson ,szolgálatba helyezi 
magát ,akkor is ,ha már lejárt a szolgálati ideje. 
Én megadnám a bizalmat neki az év végéig. 
 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Én remélem ,hogy így lesz és szolgálatba helyezi magát, ha szükség lesz a 
segítségére, akkor is, ha már lejárt a munkaideje. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Én azt javaslom,  próbáljuk meg, adjuk ki neki a lakást az év végéig  és többit majd 
még meglátjuk. 
 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e  még valakinek kérdése, hozzászólása 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban további  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 

 Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Döntés az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. szám alatti lakás bérbeadásáról szóló 
határozati javaslatot   fogadja el. 
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Kéri, hogy aki az  Egyes Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 
Hantos, Hunyadi utca 34. szám alatti lakás bérbeadásáról szóló 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./2014. (IV.14.) határozata 
 

 
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Hunyadi utca 34. szám 

alatti lakás bérbeadásáról  
 

 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, 
Hunyadi utca 34. szám alatti lakás bérbeadásáról” című előterjesztést és az 
ügyben az alábbi döntést hozta: 

I. 
 

Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel bérbe 
adja a Hantos  Hunyadi utca 34. szám alatti 100 m2 alapterületű összkomfortos 
bérlakást  Ponnert  Péter  rendőr őrmester, Hantos körzeti megbízott  (a 
továbbiakban: bérlő) részére 2014. június 1.-től határozott időre, 2014. december 
31-ig terjedő  időtartamra.  
 
1.) A polgármester (a továbbiakban: bérbeadó) a lakást a komfortfokozatának 

megfelelő lakásberendezésekkel együtt, 2014. június 1-én rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban adja át a bérlő részére. 

 
2.) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a bérleti szerződésben 

foglalt kötelezettségek teljesítését a bérleti szerződés időtartama alatt  
legalább egy alkalommal ellenőrzi.  

 
 
3.) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek 

karbantartásával, felújításával, illetőleg pótlásával és cseréjével kapcsolatos 
költségek a bérlőt terhelik.  

 
 
4.) A bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a 

lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét 
és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni.   
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5.) A képviselő-testület a lakás bérleti díját – összhangban Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások 
lakbéréről szóló többször módosított 2/2008.( II.15.) önkormányzati 
rendeletében előírtakkal  -170,- Ft/m2/hó, azaz 17.000,- Ft/hó összegben 
határozza meg, melyet a bérlőnek minden hó 10. napjáig egy összegben kell 
megfizetni.  

 
 

6.) A Képviselő-testület a garázshoz tartozó  garázs  bérleti díját összhangban 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17./ 2011. (II.14.) 
számú határozatával havi 1200-Ft-ban határozza meg, melyet a bérlőnek 
minden hó 10. napjáig egy összegben kell megfizetni.  

 
 

7.) A bérlőt terheli a közüzemi díjak (víz, villany, gáz) megfizetése, melynek 
érdekében köteles a mérőórákat az átvételkori állásnak megfelelően névére 
átíratni.  

 
 
8.) A bérlő a lakásba a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény ( továbbiakban: Lt.)   21. § (2) bekezdésében meghatározott 
személyeken kívül más személyt csak a bérlőtársak és a képviselő-testület 
írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.  

 
 

9.) A bérlő a lakást előzetesen jóváhagyott megállapodás szerint átalakíthatja, 
korszerűsítheti, felmerült költségeit a bérleti díjba beszámíthatja. A 
megállapodás jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt.  

 
 

10.) A bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnésekor másik lakás bérbeadására, 
illetőleg pénzbeli térítésre nem tarthat igényt.  

 
 

11.) A bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles a lakást tisztán, kifestett, 
kiürített, rendeltetésszerű használatra kész állapotban a bérbeadónak 
visszaadni.  

 
 

12.) Ha a bérlő a bérleti jogviszony megszűnését követően a lakást nem hagyja el a 
lakást jogcím nélkül használónak minősül, és lakáshasználati díjat köteles 
fizetni a lakás tulajdonos önkormányzat részére. A lakáshasználati díj 
mértéke a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű. A jogcím nélküli 
lakáshasználó a használat kezdetétől számított két hónap elteltétől emelt 
lakáshasználati díjat köteles fizetni, melynek mértéke 2 havonta a 
mindenkori lakbér egyszeres összegével emelkedik. Az emelt lakáshasználati 
díj mértéknek felső határa a mindenkori lakbér négyszerese. 
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II. 

 
1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, 

Hunyadi utca 34. szám alatti lakás bérleti szerződés tervezetét, mely jelen 
határozat 1. melléklete – változtatás nélkül jóváhagyja. 

 
2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, 

Hunyadi utca 34. szám alatti lakáshoz tartozó garázs helyiségbérletéről 
szóló szerződés tervezetét, mely jelen határozat 2. melléklete változtatás 
nélkül elfogadja. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatában 
meghatározott feltételekkel  a jóváhagyott lakásbérleti és helyiségbérleti 
szerződéseket  a bérlővel aláírja. 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: 2014. május 31. 

 
 

6. napirend 
 

Döntés civil szervezetek 2013. évben kapott támogatásai elszámolásainak  
elfogadásáról 

 
A  képviselő-testület tagjai a 2013. évben önkormányzati támogatásban részesülő 
civil szervezetek elszámolását, pénzügyi beszámolóit, az elszámoláshoz benyújtott 
számlákat és határozati javaslatokat áttanulmányozás végett írásban megkapták, 
jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A civil szervezeteink 2013. évben kapott önkormányzati támogatásai elszámolásával 
kapcsolatban elmondható, hogy azok  nagyon vegyes  képet mutatnak. Az 
önkormányzati támogatást minden civil szervezet időben megkapta.  
 
 A többség az előző években megszokottaknak megfelelően precízen és határidőre 
elszámolt, természetesen a Hivatal dolgozói ehhez a segítséget biztosították. Sajnos 
azonban volt két támogatásba részesülő szervezet, ahol támogatás visszafizetésére 
került sor, mert a felhasználásról nem volt megfelelő bizonylatuk. 
Ezek a civil szervezetek- Nyugdíjasklub, Népdalkör-  visszafizették a támogatás azon 
részét, melynek felhasználását nem tudták számlákkal igazolni.  
Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzati támogatásokkal el kell számolni, 
határidőre és nem többszöri felszólításra illetve azt is, hogyha egy bizonylat nem felel 
meg a jogszabályi előírásoknak, akkor azt mi nem tudjuk elfogadni az elszámoláskor. 
Ígéreteket, hogy majd ekkor vagy akkor állítjuk ki a számlát az igénybe vett 
szolgáltatásról nem fogadhatnak el, számlát kell kérni. 
Nagy tanulság ez az érintett civil szervezeteknek, remélem jövőre már nem lesz gond 
a támogatás elszámolásával. 
 
Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki az általam elmondottakat. 
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Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A Képviselő-testület előtt is ismert- hiszen a támogatási szerződésekben is szerepel- , 
hogy a tárgyévi önkormányzati támogatással következő év január 15-ig el kell 
számolnia a támogatásban részesülő civil szervezetnek.  
 
Erre 2013. december 15-én valamennyi 2013. évben önkormányzati támogatásban 
részesülő civil szervezet figyelmét fel is hívtuk, kiküldtük részükre a beszámoló 
űrlapokat. 
Ahogy az előző években is, úgy az idei évben is a Hivatal munkatársai igény esetén 
segítettek a beszámolók elkészítésében is. 
Határidőben azonban csak három  támogatásban részesülő szervezet- a Petőfi Sándor 
Általános Iskola  Hantosi Tagintézménye  Szülői Munkaközössége , a Tündérkert 
Óvoda Hantosi Tagóvodája Szülői Munkaközössége és a Hantosi Faluvédő- és 
Kulturális Egyesület tett eleget elszámolási kötelezettségének. 
Kettő szervezet esetén több felhívás és kérés után történt meg az elszámolás. Az 
utolsó, most múlt pénteken történt meg. 
Ahogy a polgármester úr említette a Nyugdíjasklub és a Népdalkör a 2013. évben 
kapott önkormányzati támogatása egy részét visszafizette, mert arról nem tudott 
megfelelő pénzügyi bizonylatokkal elszámolni. Ez azért nehezen érthető, mert egyik 
szervezet sem most részesült először önkormányzati támogatásban, tisztában kell, 
hogy legyenek az elszámolás határidejével, az elszámoláshoz benyújtható pénzügyi 
bizonylatok kritériumaival- például, hogy a számla a támogatott szervezet nevére   
kell szóljon és nem az önkormányzatéra vagy, hogy nyugta- amin a támogatott 
szervezet neve és a vásárolt szolgáltatás vagy áru megnevezése nincs feltüntetve- nem 
megfelelő. 
Most ismét átbeszéltük az érintettekkel a támogatás felhasználásának és az arról 
történő elszámolásoknak a szabályait. Remélem az idei évi önkormányzati 
támogatások elszámolásakor már nem fordulnak elő ugyanezek a problémák. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszöni a jegyzőasszony által tett kiegészítést. Teljesen egyetért az általa 
elmondottakkal, minden támogatott szervezetnek tudomásul kell venni, hogy ezzel a 
pénzzel el kell számolni, a szabályokat be kell tartani! 
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 Hantosi  Népdalkör    részére  nyújtott 
támogatás elszámolásáról szóló  határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a Hantosi  Népdalkör    részére  nyújtott támogatás elszámolásáról 
szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
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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./2014. ( IV.14.  )  számú 
h a t á r o z a t a 

 
 

Hantosi  Népdalkör    részére  nyújtott támogatás 
elszámolásáról. 

 
A Képviselő-testület Hantosi Népdalkör   részére 
58/2013.(IV.24.) számú határozatával jóváhagyott 128-2/2013.  
számú támogatási szerződés  alapján 2013. évben nyújtott 
támogatás elszámolására benyújtott számlákkal 
alátámasztott pénzügyi és  szöveges  beszámolóját  elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Hantosi 
Népdalkör vezetőjét  értesítse.   

 

Határidő: 2014.április 30. 
Felelős: Fischer  József  polgármester 
 

 
Fischer József polgármester:  

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a Petőfi Sándor Általános Iskola  Hantosi 
Tagintézménye  Szülői Munkaközössége  részére  nyújtott támogatás 
elszámolásáról szóló határozati javaslatot  fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a Petőfi Sándor Általános Iskola  Hantosi Tagintézménye  Szülői 
Munkaközössége  részére  nyújtott támogatás elszámolásáról szóló  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 
17./2014. ( IV.14.  )  számú 

h a t á r o z a t a 
 

 
Petőfi Sándor Általános Iskola  Hantosi Tagintézménye  
Szülői Munkaközössége  részére  nyújtott támogatás 

elszámolásáról. 
 

A Képviselő-testület Petőfi Sándor Általános Iskola Hantosi 
Tagintézménye Szülői Munkaközössége   részére 
56/2013.(IV.24.) számú határozatával jóváhagyott 308-2/2013.  
számú támogatási szerződés  alapján 2013. évben nyújtott 
támogatás elszámolására benyújtott számlákkal 
alátámasztott pénzügyi és  szöveges  beszámolóját  elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Petőfi Sándor 
Általános Iskola  Hantosi Tagintézménye Szülői 
Munkaközössége vezetőjét  értesítse.   

 

Határidő: 2014.április 30. 
Felelős: Fischer  József  polgármester 

 

 

Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a Tündérkert Óvoda Hantosi 
Tagintézménye Szülői Munkaközössége  részére  nyújtott támogatás 
elszámolásáról szóló határozati javaslatot  fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a Tündérkert Óvoda Hantosi Tagintézménye Szülői 
Munkaközössége részére  nyújtott támogatás elszámolásáról szóló  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 
18./2014. ( IV.14.  )  számú 

h a t á r o z a t a 
 

 
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagintézménye  Szülői 

Munkaközössége  részére  nyújtott támogatás elszámolásáról. 
 

A Képviselő-testület Tündérkert Óvoda Hantosi 
Tagintézménye Szülői Munkaközössége   részére 
57/2013.(IV.24.) számú határozatával jóváhagyott 309-2/2013.  
számú támogatási szerződés  alapján 2013. évben nyújtott 
támogatás elszámolására benyújtott számlákkal 
alátámasztott pénzügyi és  szöveges  beszámolóját  elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Tündérkert 
Óvoda Hantosi Tagintézménye Szülői Munkaközössége 
vezetőjét  értesítse.   

 

Határidő: 2014.április 30. 
Felelős: Fischer  József  polgármester 

 
 
 
Fischer József polgármester:  

 

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a Hantosi Nyugdíjasklub   részére  nyújtott 
támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot  fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a Hantosi Nyugdíjasklub részére  nyújtott támogatás 
elszámolásáról szóló  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 
19./2014. ( IV.14.  )  számú 

h a t á r o z a t a 
 

Hantosi  Nyugdíjasklub   részére  nyújtott támogatás 
elszámolásáról. 

 
A Képviselő-testület Hantosi Nyugdíjasklub  részére 
59/2013.(IV.24.) számú határozatával jóváhagyott 390-2/2013.  
számú támogatási szerződés  alapján 2013. évben nyújtott 
támogatás elszámolására benyújtott számlákkal 
alátámasztott pénzügyi és  szöveges  beszámolóját  elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Hantosi 
Nyugdíjasklub vezetőjét  értesítse.   

 

Határidő: 2014.április 30. 
Felelős: Fischer  József  polgármester 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  
részére  nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot  fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  részére  nyújtott 
támogatás elszámolásáról szóló  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 
20./2014. ( IV.14.  )  számú 

h a t á r o z a t a 
 

 
Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület részére  nyújtott 

támogatás elszámolásáról. 
 

A Képviselő-testület Hantosi Faluvédő és Kulturális 
Egyesület   részére 118/2013.(VII.24.) számú határozatával 
jóváhagyott 316-8/2013.  számú támogatási szerződés  alapján 
2013. évben nyújtott támogatás elszámolására benyújtott 
számlákkal alátámasztott pénzügyi és  szöveges  beszámolóját  
elfogadja. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Hantosi 
Faluvédő és Kulturális Egyesület vezetőjét  értesítse.   

 

Határidő: 2014.április 30. 
Felelős: Fischer  József  polgármester 

 

 
Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  
e  részére  nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot  fogadja 
el. 
 
Kéri, hogy aki a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  részére  nyújtott 
támogatás elszámolásáról szóló  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 
21./2014. ( IV.14.  )  számú 

h a t á r o z a t a 
 

 
Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület részére  nyújtott 

támogatás elszámolásáról. 
 

A Képviselő-testület Hantosi Faluvédő és Kulturális 
Egyesület   részére 114/2013.(VII.10.) számú határozatával 
jóváhagyott 316-6/2013.  számú támogatási szerződés  alapján 
2013. évben nyújtott támogatás elszámolására benyújtott 
számlákkal alátámasztott pénzügyi és  szöveges  beszámolóját  
elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Hantosi 
Faluvédő és Kulturális Egyesület vezetőjét  értesítse.   

 

Határidő: 2014.április 30. 
Felelős: Fischer  József  polgármester 
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Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület    
részére  nyújtott támogatás elszámolásáról szóló határozati javaslatot  fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  részére  nyújtott 
támogatás elszámolásáról szóló  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 
22./2014. ( IV.14.  )  számú 

h a t á r o z a t a 
 

 
Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület részére  nyújtott 

támogatás elszámolásáról. 
 

A Képviselő-testület Hantosi Faluvédő és Kulturális 
Egyesület   részére 55/2013.(IV.24.) számú határozatával 
jóváhagyott 316-3/2013.  számú támogatási szerződés  alapján 
2013. évben nyújtott támogatás elszámolására benyújtott 
számlákkal alátámasztott pénzügyi és  szöveges  beszámolóját  
elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Hantosi 
Faluvédő és Kulturális Egyesület vezetőjét  értesítse.   

 

Határidő: 2014.április 30. 
Felelős: Fischer  József  polgármester 
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7. napirend 
 

                           Döntés civil szervezet 2014. évi támogatási kérelmeiről 
 

 
A  képviselő-testület tagjai a civil szervezetek kérelmeit, a támogatási 
szerződések tervezeteit és a határozati javaslatokat   áttanulmányozás végett 
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
a Képviselő-testület tagjai kézhez kapták a civil szervezetek idei évi támogatási 
kérelmeit valamint a támogatási szerződések tervezeteit és határozati javaslatokat is. 
A korábbi évekhez változás, hogy a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület az idén 
már nem tudja a Bokréta Néptánccsoport illetve az utánpótlás csoport tánctanárának 
díjazása 50%-ának saját forrásból történő finanszírozását és ezért a táncoktató 
megemelt fizetésének – 1.080.000 Ft- teljes egészében történő támogatásához kérnek 
támogatást. A Népdalkör 100.000 Ft támogatást kér, a többiek az előző évi célok 
megjelölésével azzal megegyező  mértékű támogatást kérnek. 
A részleteket  a képviselő-testület tagjai rendelkezésére álló kérelmekben láthatók. 
Javaslom valamennyi támogatást kért csoport részére a támogatás odaítélését. A civil 
szervezeteink jól működnek, de a támogatások elszámolását egy-két szervezetnek 
komolyabban kell vennie. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz kapcsolódóan? 
  
 
 Hozzászólások:  
 
Suhaj Józsefné települési képviselő: 
 
Az Óvodai SZMK-nak elég lesz  40.000 Ft? 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Már évek óta ennyit kapnak. Az év végén gyűjtést is szoktak szervezni, ügyesen 
megoldják az általuk tervezett programok finanszírozását, de fordulhattak volna 
hozzánk is. Én még nem hallottam tőlük, hogy kevés a kapott önkormányzati 
támogatás.  
Úgy gondolom,hogy ezzel a támogatási összeggel fogadjuk el az Óvodai SZMK 
támogatási kérelmét fogadjuk el . Esetleg év végén majd még meg látjuk,hogy kell-e 
esetleg több. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
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A napirendi ponttal kapcsolatban  további   hozzászólás, kérdés  nem hangzott el. 
 

 

 

 
Fischer József polgármester:  
 

Javasolja , hogy a képviselő-testületet, hogy a   Hantosi Faluvédő és Kulturális 
Egyesület  támogatásáról szóló  határozati javaslatot fogadja el. 
 

 
 

Kéri, hogy aki a  Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület  támogatásáról. 
szóló  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 

23./2014.(  IV.14.  )  számú  h a t á r o z a t  a 
 

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

 
A Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület részére 1.080.000 Ft (azaz egymillió 
– nyolcvanezer forint ) vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Hantos 
Községi Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06) 
önkormányzati rendeletének 14.§-ban ,  a 15.  mellékletében foglalt  működési és 
felhalmozási pénzeszköz átadás  terhére az Egyesületen belül működő Bokréta 
tánccsoport valamint az utánpótlás csapata oktatását végző tánctanár 2014. évi 
díjazásának fedezete biztosítása céljából. 

 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  támogatási szerződést a 
Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesülettel aláírja. 
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon, a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:   2014. április 30. 
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Fischer József polgármester:  
 

Javasolja , hogy a képviselő-testületet, hogy  a  Hantosi Népdalkör   támogatásáról 
szóló  határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Kéri, hogy aki a  Hantosi Népdalkör   támogatásáról szóló  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 

24./2014.(  IV.14.  )  számú  h a t á r o z a t  a 
 

a  Hantosi Népdalkör   támogatásáról. 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Hantosi Népdalkör    támogatási kérelmének helyt adva  

 
A Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Hantosi Népdalkör részére 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) 
vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Hantos Községi 
Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06) 
önkormányzati rendeletének 14.§-ban ,  a 15. mellékletében foglalt  
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás  terhére  a 2014. évi 
működési költségei ( utazás, verseny nevezési díjak) valamint a 
Hantosi népdaltalálkozó    költségeinek fedezete biztosítása 
céljából. 

 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  támogatási 
szerződést a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Hantosi Népdalkörrel    aláírja. 
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:   2014. április 30. 
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Fischer József polgármester:  
 

Javasolja , hogy a képviselő-testületet, hogy  a  Petőfi Sándor Általános Iskola 
Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi 
Tagiskolája Szülői Munkaközösségének   támogatásáról szóló  határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola, Művészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája Szülői 
Munkaközösségének   támogatásáról szóló 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 

25./2014.(  IV.14.  )  számú  h a t á r o z a t  a 
 

a  Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 

Hantosi Tagiskolája Szülői Munkaközösségének   
támogatásáról. 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Petőfi 
Sándor Általános Iskola Szakiskola, Művészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
Szülői Munkaközössége   támogatási kérelmének helyt adva  

 
A Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola, Művészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája Szülői 
Munkaközössége   részére 60.000 Ft (azaz hatvanezer forint) vissza 
nem térítendő támogatást állapít meg a Hantos Községi 
Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06) 
önkormányzati rendeletének 14.§-ban ,  a 15. mellékletében foglalt  
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás  terhére  a 2014. évi 
Gyermeknap Pedagógusnap , az akadályverseny, Mikulás, 
Karácsony és Karácsonyi Játszóház  költségeinek fedezete 
biztosítása céljából. 

 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
támogatási szerződést a Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a  Petőfi Sándor Általános Iskola 
Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
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Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája Szülői 
Munkaközösségével    aláírja. 
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz       
csatolva)  
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:   2014. április 30. 
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 

Javasolja , hogy a képviselő-testületet, hogy  a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde   Szülői Munkaközösségének   támogatásáról szóló  
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde   
Szülői Munkaközösségének   támogatásáról szóló 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 

26./2014.(  IV.14.  )  számú  h a t á r o z a t  a 
 

a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsőde   Szülői Munkaközösségének   támogatásáról. 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsőde  Szülői Munkaközössége   támogatási kérelmének 
helyt adva  

 
A Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  
Szülői Munkaközössége   részére 40.000 Ft (azaz negyvenezer 
forint) vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Hantos 
Községi Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 
1/2014.(II.06) önkormányzati rendeletének 14.§-ban ,  a 15. 
mellékletében foglalt  működési és felhalmozási pénzeszköz átadás  
terhére  a 2014. évi Gyermeknap Pedagógusnap , az 
akadályverseny, Mikulás, Karácsony és ballagás, kirándulás   
költségeinek fedezete biztosítása céljából. 
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Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
támogatási szerződést a Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde Szülői Munkaközösségével    
aláírja. 
( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz  
csatolva)  
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:   2014. április 30. 
 
Fischer József polgármester:  
 

Javasolja , hogy a képviselő-testületet, hogy  a  Hantosi Nyugdíjasklub   
támogatásáról szóló   határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  Hantosi Nyugdíjasklub   támogatásáról szóló  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 
27./2014.(  IV.14.  )  számú  h a t á r o z a t  a 

 
a  Hantosi Nyugdíjasklub   támogatásáról. 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Hantosi Nyugdíjasklub   támogatási kérelmének helyt adva  

 
A Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Hantosi Nyugdíjasklub részére 30.000 Ft (azaz harmincezer forint) 
vissza nem térítendő támogatást állapít meg a Hantos Községi 
Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06) 
önkormányzati rendeletének 14.§-ban ,  a 15. mellékletében foglalt  
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás  terhére  a 2014. évi 
működési és klubösszejövetelei költségeinek fedezete biztosítása 
céljából. 

 
Utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
támogatási szerződést a Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a  Hantosi Nyugdíjasklubbal    aláírja. 
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( Támogatási szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz   
csatolva)  
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról 
gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:   2014. április 30. 
 
 
 
 
 

8. napirend 
 
Döntés térfigyelő kamerarendszer bővítése   érdekében  a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.)  BM . 
rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás iránti igény benyújtásáról 
 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést ,  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai rendkívüli testületi ülésre azért van 
szükség, mert megjelent a Belügyminiszter 28/2014.(IV.1.) B.M. rendelete, mely a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szól. A  
pályázati kiírás alapján a települési  önkormányzatok  a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztés keretében megvalósítandó térfigyelő 
kamerarendszer kiépítéséhez vagy bővítéséhez igényelhet vissza nem térítendő 
támogatást. 
A rendelet értelmében lehetőségünk van pályázat benyújtására, mellyel a LEADER 
pályázati támogatásból folyamatban lévő térfigyelő kamerarendszerünket tudnánk 
bővíteni. A pályázatot a folyamatban lévő beruházásunk ellenére benyújthatjuk, 
hiszen azt kívánjuk bővíteni. Ezt a jegyzőasszony javaslatára egyeztettük a pályázatoz 
kezelő BM-ben dolgozó kijelölt referensekkel is.  A  tegnapi nap megérkezett email-
ben megerősítették, hogy a folyamatban lévő térfigyelő kamerarendszer bővítésére 
benyújtható a pályázat. 
 
Maga a B.M. rendelet nem tartalmaz szabályt a maximálisan igényelhető támogatás 
összegére, annak összegét úgy kell meghatározni, hogy az kellően alátámasztott és 
indokolt legyen. A rendelkezésre álló keretösszeg 1,6 milliárd forint. 
A támogatás a beruházás 100%-ig igényelhető. 
A pályázat ebr42 önkormányzati információs rendszerben történő rögzítésének 
határideje 2014. április 23. 16.00 óra. A kérelem postára adásának határideje: 2014. 
április 24. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
A pályázattal, annak pozitív elbírálása esetén bővíthetnénk a kamerarendszerünket. 
A pályázathoz a rendelet értelmében kell kérnünk a Rendőrségtől egy támogató 
nyilatkozatot, amelyben az illetékes rendőrkapitányság kimutatja, hogy statisztika 
szerint nőtt a bűnözés az adott településen. Sajnos ez településünkre igaz, az elmúlt 
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évben nőtt a bűnesetek száma. A Rendőrségtől az ajánlást megkaptuk. A Rendőrség 
az ajánlásban azt is leírták, hogy a javasolják a kamerarendszer kiépítését, mert az az  
ő munkájukat is segíti  és reményeink szerint  a közbiztonságunknak a javítását is  
szolgálni fogja. A beruházás összköltsége 2.836.291 Ft, erre az összegre javaslom a 
pályázat benyújtását. 
 
A folyamatban lévő térfigyelő kamerarendszer beruházással kapcsolatban elmondja, 
hogy a tegnapi nap megérkeztek a kamerák , az engedélyek is majdnem teljes 
egészében rendelkezésre állnak, hamarosan kezdődhetnek a szerelési, építési 
munkálatok. A víztor4onyra is megkaptuk az engedélyt. Reményeim szerint már 
szerdán megkezdődhet a kamerák szerelése.  
 
 
A kamerarendszer bővítése során sikeres pályázat esetén  többek között Hantos 
telepre- az ott történt betörésekre is figyelemmel-  a Parkba, a földutak és a szilárd 
burkolatú belterületi utak csatlakozásához szeretnénk kamerákat szerelni 
 
Javaslom a pályázat beadását, hiszen 100%-os támogatottságú, önerőt nem igényel. 
 
Kérdezem  a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz kapcsolódóan? 
 
Hozzászólások  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Én is  javaslom  a pályázat beadását! Meg van a helyiség ,ahová a szervergépet 
tesszük? 

 
Fischer József polgármester:  
 
A Kultúrházból az irattár átkerült a hivatal mellett kialakított új helyiségbe, melyet  
 a közmunkaprogramban foglalkoztatottak a munkáját igénybe véve alakítottuk ki. 
Így az irattár a Hivatalhoz közelebb került, a raktárhelyiség kialakításával pedig a 
mozgássérült WC is felszabadult. 
 
A Kultúrházban kiürülő volt irattári helyiségbe tervezzük a szervert elhelyezni, itt 
lenne a kialakítva a megalakulás alatt lévő Polgárőrség szobája is. A szerveren a 
felvételek rögzítve lesznek és a jogszabályokban meghatározott személyek ezeket 
visszanézhetik, visszakereshetik, ezzel javíthatjuk a bűnfelderítést illetvejavulhat a 
közbiztonság is. 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Nem lenne célszerűbb a szervert a Hivatalban az élelmezésvezető irodájába 
elhelyezni? 
Az élelmezésvezető a konyhához közelebb költözhetne a konyha-óvoda épületében 
kialakított irodahelyiségbe. Ott közelebb lehetne a konyhához is és a térítési díjakat is 
könnyebben befizethetnék az emberek.  
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Fischer József polgármester:  
 
Én ezt a megoldást macerásnak tartanám.  A Kultúrházban komoly biztonsági 
rendszer védi. A polgárőrök hátulról is be tudnak jutni  csak ezt az egy helyiséget 
kiriasztó külön kóddal. A polgárőrök éjjel is dolgoznak ,ezért kihagynám a hivatalt 
ebből. Én azt várom ettől a rendszertől, hogy biztonságosabb lesz a település. Ebben 
az a lényeg ,hogy meg is fogunk betörőt, hiszen egy nagyon komoly 
rendszámfelismerő rendszer is ki lesz építve!  
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

Javasolja , hogy a képviselő-testületet, hogy  Döntés térfigyelő kamerarendszer 
bővítése   érdekében  a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.)  BM . rendelet alapján vissza 
nem térítendő támogatás iránti igény benyújtásáról szóló  határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  Döntés térfigyelő kamerarendszer bővítése   érdekében  a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014.(IV.01.)  BM . rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás iránti 
igény benyújtásáról szóló 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 28./2014. (IV.14.) számú 
határozata 

 
Döntés térfigyelő kamerarendszer bővítése   érdekében  a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.01.)  BM . 

rendelet alapján  vissza nem térítendő támogatás iránti igény benyújtásáról 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés térfigyelő kamerarendszer bővítése   érdekében  a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014.(IV.01.)  BM . rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás iránti 
igény benyújtásáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
A Képviselő-testület  
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a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 
28/2014.(IV.01.)  BM . rendelet alapján  
 a térfigyelő kamerarendszer  bővítése érdekében a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi  CCXXX. törvény 1. melléklet IX.  Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A közbiztonság növelését szolgáló  
önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő 
támogatás iránti igény benyújtását határozta el. 
A  pályázattal megvalósuló térfigyelő rendszer bővítése projekt összköltsége 
bruttó 2.836.291 Ft azaz kettőmillió- nyolcszázharminchatezer- 
kettőszázkilencvenegy forint. 
A projekt pénzügyi forrásösszetétele: 

- Igényelt BM  támogatás: 2.836.291 Ft 
Összesen:  2.836.291 Ft 
 

 
A képviselő-testület a a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi  CCXXX. törvény 1. melléklet IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet 18. A közbiztonság növelését szolgáló  önkormányzati fejlesztések 
támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatás iránti igény adatlap 
tervezetét- mely jelen határozat melléklete változtatás nélkül elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy a térfigyelő 
rendszer bővítése érdekében a támogatás iránti igényt  nyújtsa be, a szükséges 
előzetes intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014.április 23. 
 
 
 

9. napirend 
 
 
Döntés „ Megújulnak köztereink” térkövezési pályázat benyújtásáról 
 
A  képviselő-testület tagjai a pályázati kiírást  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Tavalyi évben már terveztünk egy  buszmegálló kialakítását illetve járdaépítést  a 
Nagylóki úton, a Hivatal és  Templom között, de a megvalósítás időhiány miatt 
elmaradt.  A Leier cég pályázata pont megfelelő nekünk, ezzel a járda és a 
buszmegálló kialakításához szükséges térköveket tudnánk megnyerni. Úgy gondolom 
érdemes lenne a pályázatot benyújtani. 
Támogatás esetén kb. 300.000 Ft értékű térkövet nyerhetnénk, amit a 
közmunkásokkal le tudnánk rakatni. 
Támogatás esetén a cég logóját fel kell tüntetnünk a honlapon, a támogatásból épült 
köztéren, de azt gondolom ezt vállalhatjuk. Szerintem érdemes próbálkozni. 
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Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további   kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
 
Javasolja , hogy a képviselő-testületet, hogy  Döntés  „ Megújulnak köztereink” 
térkövezési pályázat benyújtásáról szóló  határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  Döntés  „ Megújulnak köztereink” térkövezési pályázat 
benyújtásáról című 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 29./2014. (IV.14.) számú 

határozata 
 

Döntés  „ Megújulnak köztereink” térkövezési pályázat benyújtásáról 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés „ Megújulnak köztereink” térkövezési pályázat 
benyújtásáról ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
A Képviselő-testület  
az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi ingatlan-nyilvántartásban 48/4 
hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzat és a római katolikus templom közötti 
szakaszon térköves járda és buszmegálló  építése, térkövezése érdekében a Leier 
Hungaria KFT és a LAFARGE Cement Magyarország KFT által  
„ Megújulnak közereink” címmel meghirdetett pályázati felhívásra pályázat 
benyújtását határozta el. 
A  pályázattal megvalósuló térköves járda és buszmegálló  megépítése  projekt 
összköltsége bruttó 300.000 Ft azaz háromszázezer forint. 
A Képviselő-testület a Leier Hungaria KFT és a LAFARGE Cement 
Magyarország KFT által „ Megújulnak közereink” címmel meghirdetett 
pályázat keretében 150 m2  térkő biztosítása iránti támogatás iránt nyújtja be a 
pályázatát. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi ingatlan-
nyilvántartásban 48/4 hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzat és a római katolikus 
templom közötti szakaszon térköves járda és buszmegálló  építése, térkövezése 
érdekében a Leier Hungaria KFT és a LAFARGE Cement Magyarország KFT 
által „ Megújulnak közereink” címmel meghirdetett felhívásra a  pályázat 
benyújtásához az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

• Hantos község állandó lakosainak száma 983 fő 



 

40 

 

• Támogatás esetén  a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
vállalja, hogy a  területrendezési, illetve altalaj kialakítását saját 
hatáskörben és pénzügyi keretből, egyéb lehetőségeiből oldja meg. 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  hozzájárul ahhoz, 
hogy az adomány átadásához kapcsolódó médiaeseményen a Kiírók – 
Leier  Hungaria Kft és a LADARGE Cement Magyarország KFT- 
valamely székhelyén vagy más, később megjelölendő helyszínen részt vesz, 
és hogy a pályázat eredményének kommunikációjában nevét a Kiírók 
felhasználhatják. 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  vállalja, hogy saját 
honlapján legalább 12 hónap időtartamig a LEIER és a LAFARGE logót 
feltünteti 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   nyilatkozik, hogy a 
programra való regisztráció szabályait , a jelentkezés részleteit 
megismerte és az elbírálás gyakorlatával egyetért 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  hozzájárul ahhoz, 
hogy a Kiírók a támogatással kialakított közterületet 
referenciahelyszínként használják. 

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  előzetes egyeztetés 
alapján engedélyt ad a Kiírók logóinak közterületen történő elhelyezésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi ingatlan-nyilvántartásban 48/4 hrsz-ú 
ingatlanon az Önkormányzat és a római katolikus templom közötti szakaszon 
térköves járda és buszmegálló  építése, térkövezése érdekében a Leier Hungaria 
KFT és a LAFARGE Cement Magyarország KFT által „ Megújulnak 
közereink” címmel meghirdetett felhívásra a  pályázatot  nyújtsa be, a szükséges 
előzetes intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. május 20. 
 
 

9. napirend 
 

Bejelentések 
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2013. (X.10.) 

számú határozata  kiegészítéséről 
A  képviselő-testület tagjai a  határozati javaslatot       áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester:  
 
A tavalyi év végén született egy döntés önkormányzati telek értékesítéséről. Ennek a 
határozatunknak a kiegészítése vált szükségessé. Felkéri a jegyzőasszonyt , hogy 
egészítse ki az általa elmondottakat. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 10-én tartott ülésén 
a 136/2013. (X.10.) határozatával  döntött a tulajdonában lévő, Dózsa utcában 
található 17/10 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről döntött.  
 
A Képviselő-testület 136/2013. (X.10.) számú határozatában összhangban a 
vagyongazdálkodási önkormányzati rendeletével és a korábbi évek gyakorlatával 
kikötötte az Önkormányzat visszavásárlási, elővásárlási  jogát. 
Tehát kikötötte, hogy amennyiben az építési telket megvásárló vevő eláll építési 
szándékától illetve a megvásárolt telket értékesíteni kívánja azt a költségekkel 
csökkentett eladási árért az Önkormányzatnak kell visszavásárlásra felkínálnia. 
 
Tekintettel arra, hogy  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény ( 
továbbiakban: Stabilitási törvény)  3.§ (1) bekezdés e)  pontjára,  mely szerint a 
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként 
történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket 
is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,- adósságot keletkeztető 
ügyletnek minősül, ki kell egészíteni az Önkormányzat 136/2013. (X.10.) számú 
határozatát azzal, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdése 
alapján nyilatkozik, hogy a 136/2013. (X.10.) számú határozatában  a hantosi 17/10 
hrsz-ú építési telek visszavásárlási ára- a kikötött a 119.450 Ft-ban azaz 
száztizenkilencezer-négyszázötven forint visszavásárlási árat figyelembe véve- nem 
haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. és nem fogja 
meghaladni az önkormányzat saját bevételeinek 50-át az elkövetkező öt évben sem. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm jegyzőasszony kiegészítését. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 
 

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

Javasolja , hogy a képviselő-testületet, hogy  Döntés az Önkormányzat 
tulajdonában lévő hantosi 17/10 hrsz-ú építési telek értékesítéséről szóló Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2013. (X.10.) számú 
határozata  kiegészítéséről szóló   határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi 17/10 hrsz-ú 
építési telek értékesítéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 136/2013. (X.10.) számú határozata  kiegészítéséről szóló  határozati 
javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 



 

42 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
 

Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 30./2014. (IV.14.) 
számú h a t á r o z a t  a 

 
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi 17/10 

hrsz-ú építési telek értékesítéséről szóló Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2013. (X.10.) 

számú határozata  kiegészítéséről 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta polgármester 
előterjesztésében  a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi 17/10 
hrsz-ú építési telek értékesítéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 136/2013. (X.10.) számú határozata  kiegészítéséről ” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

 
A Képviselő-testület Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő hantosi 17/10 
hrsz-ú építési telek értékesítéséről szóló  136/2013. (X.10.) számú határozatát , 
tekintettel  a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény ( 
továbbiakban: Stabilitási törvény)  3.§ (1) bekezdés e)  pontjára , mely szerint a 
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói 
félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,- adósságot 
keletkeztető ügyletnek minősül,  kiegészíti az alábbiakkal: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy 
 
a 136/2013. (X.10.) számú határozatában  a hantosi 17/10 hrsz-ú építési telek 
visszavásárlási ára- a kikötött a 119.450 Ft-ban azaz száztizenkilencezer-
négyszázötven forint visszavásárlási árat figyelembe véve- nem haladja meg az 
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. és nem fogja meghaladni az 
önkormányzat saját bevételeinek 50-át az elkövetkező öt évben sem. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Fischer József polgármester. 
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2. Tájékoztató folyamatban lévő illetve benyújtott pályázatokról  
A  képviselő-testület tagjai a pályázatokról szóló értesítéseket , támogatási 
szerződés másolatát áttanulmányozás végett írásban megkapták, 
jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Három dologról szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet. Az egyik a folyamatban 
lévő pályázati forrásból megvalósuló felnőtt játszótér építési beruházásunk. A parkban 
megkezdődtek a játszótér alapjainak kialakítása, a tervek szerint május első 
hétvégéjére az eszközök telepítése is befejeződik. 
A beruházás befejezését követően szeretném május 4-én  a három LEADER 
pályázatból megvalósult beruházás ünnepélyes átadását megszervezni  
 
A másik dolog, amiről tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet az adósság 
konszolidáció pályázat. Tájékoztatom a képviselő-testületet , hogy ezen a pályázaton 
10 millió forint támogatásba részesültünk, melyből a Nagylóki út felőli részén a 
Rákóczi utcát és a Hunyadi utca 6228. számú úthoz csatlakozó részét szeretnénk 
felújítani. Kicsit bosszantó, hogy  csak 20 főn múlt ,hogy nem 20 millió támogatást 
kaptunk. Ezt kicsit igazságtalannak gondolom.  
Az utak felújítására eddig három árajánlatot kaptam, a legközelebbi ülésen fogjuk 
kiválasztani a kivitelezőt. Csak olyan megbízható céget szeretnék megbízni, aki  
referenciát tud adni és meg is lehet nézni a munkáját.  
 
Végezetül tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az óvoda korszerűsítésére beadott 
pályázatunk sajnos nem nyert. A megyében három település Alap, Sárbogárd és Gánt 
kapott támogatást ezen a pályázaton. Ha bármikor nyílik egy új pályázati lehetőség , 
akkor azt gondolom újra meg kell próbálni pályázni.  
 
 
Kérdezem a képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Én a polgármester úrtól szeretném kérdezni,miért akar engem lejáratni a faluban? 
Miért terjeszted, hogy  én meg Zab Zsuzsa a nyakadra jártunk ,hogy a két tó között a 
kapu éjjel-nappal nyitva legyen? Én csak azt kértem ,hogy reggel 7-től este hétig 
legyen nyitva a kapu.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Én nem tudom , hogy ilyet ki mondott. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Te mondtad a Lepcsényi Tamásnak ,hogy én meg a Zsuzsa nem írunk alá semmit se, 
meg hogy a tó között a kapu éjjel-nappal nyitva legyen! 
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Fischer József polgármester:  
 
Az út melletti terület bérbeadásáról szóló képviselő-testületi határozatban azt fogadtuk 
,hogy az önkormányzati utat nem zárhatja le sem kapuval, sem máshogy a bérlő. 
 Én ilyet, amit az előbb mondtál,  nem mondtam.  Én kivittem a szerződést és a 
Lepcsényi Tamásnak, aki azt nem írta alá. Én mondtam neki ,hogy nem mi akartuk, 
Te szeretted volna megvenni, vagy bérelni ezt a területet. 
Elvitte az általunk jóváhagyott szerződést 1 hónapja , mondván megmutatja az 
ügyvédjének , azóta nem hozta vissza. 
Én azt mondtam a Tamásnak, hogy a helyedben én is megvenném a területet, a 
képviselő-testület viszont a bérbeadás mellett döntött. Én voltam az egyedüli aki az 
eladás mellett szavazott ,de leszavaztak 4-1 arányban. Azt is mondtam, hogy az utat 
nem zárhatja le, mert az jogszabályellenes. Ő viszont ennek ellenére sérelmezte a 
bérleti szerződésben a kapu nyitva tartását, az út szabadon hagyásának 
kötelezettségét, ezért nem írta alá a bérleti szerződést. 
  
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Vegye elő a legelső, évekkel ezelőtti határozatunkat, már abba is bele lett foglalva, 
hogy az utat nem zárhatja le, a kaput éjjel-nappal nyitva kell tartani. Emlékezz vissza, 
akkor képviselő-testületi tag voltál te is a  Koncz Ferenc még azt is mondta ,hogy 
korlátot csináljunk a tó mellé ,nehogy valaki  beleessen éjszaka. 
  
Fischer József polgármester:  
 
Ahogy már mondta önkormányzati utat eladni sem lehet és lezárni se. Éppen ezért a 
bérleti szerződésbe is benne kell maradjon ez a kitétel. 
 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 

 
A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Megköszönöm  a megjelenést, s az  ülést  19. 00 órakor   bezárom.                      

    

 

K.m.f. 

   /:Fischer József :/                                   /:Gálné Papp Erika:/   
        polgármester                                                                             jegyző   
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/ :Fischerné Koncz Katalin:/ 
jkv. hitelesítő 


