
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 
12-én    (  szerdán ) 17.30   –órakor     tartott   rendkívüli     üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné  Koncz Katalin  
                         Hangyál Csaba                     
                         települési képviselő 

                          
                                                         
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika körjegyző  
  Samuné Léhner Erzsébet jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távolmaradt:                       
                                Suhaj Józsefné települési képviselő. 
                                Zab Zsuzsanna települési képviselő. 

        Koncz Tímea külsős alpolgármester  
                         

                         
 Napirend előtt: 

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

1./   Döntés  az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
iránti pályázat beadásáról  
Előadó: Fischer József polgármester  
 
 
 
2./ Döntés a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás vagyonfelosztásáról 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 

 
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
 

1. napirend 
 

Döntés  az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
iránti pályázat beadásáról 

 
A  képviselő-testület tagjai az árajánlatokat, a pályázat tervezetét ( 
munkaanyagát ) és  előterjesztést ,  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Kiírták a BM-es pályázatot,amiről tavaly egy picit lemaradtunk. Most is az utolsó 
pillanatban tudtuk meg ,mert egy kicsit későn hirdették meg. Az Óvoda fejlesztését 
szeretnénk ezzel a pályázattal elősegíteni. Egy nyílászáró cserével ,egy hőszigeteléssel 
és egy napkollektoros meleg víz készítéssel szeretnénk  az Óvodánk 
energiahatékonyságát növelni és ezzel a működtetési költségét jelentősen 
lecsökkenteni. Ez a komplex energiahatékonysági beruházás a legesélyesebb a 
pályázaton is. A beruházási költség 20%-a az önerő. Az építési beruházás 10%-át 
lehet eszközbeszerzésre fordítani. A pályázattal kapcsolatban végzett munkáját az 
Istvánnak köszönöm ezúton is. A konyhai igényeket felmérve: gázzsámoly és 
hőlégkeveréses sütő beszerzése lenne nagyon fontos. Az összegeket láthatjátok az 
árajánlatokban. Az árajánlatok esetében a döntő az volt ,hogy a mai napra ki tudott 
ajánlatot adni. Az egyik árajánlat a napkollektorokra a FIB98 Bt  3.789.871 Ft 
értékben. A hőszigetelésre Németh Roland tudott árajánlatot adni 3.101.950 Ft 
értékben. A nyílászáró cserére pedig a Párkány Plusz Kft adott árajánlatot 1.991.360 
Ft értékben.  Majd pedig az István segített árajánlatot kérni a Gammo Europe Kft-től 
611.759 Ft értékben konyhai berendezésekre, légkeverése sütőre és gázzsámolyra. 
Bízzunk benne,hogy nyerünk a pályázaton!  Az Önkormányzatunknak  önerőként 
ennek a 9.494.940- Ft összköltségű beruházás 20%-át kell biztosítani .melynek 
összege 1.898.988- Ft.  Az önerő rendelkezésre áll , van tartalékban ennyi pénzünk.  
A pályázatot legkésőbb  február 13-án éjfélig fel is kell töltenünk a BM honlapjára.  
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Javaslom, hogy adjuk be a pályázatot, legalább az esélyt adjuk meg arra, hogy 
nyerjünk. 
 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tegyék fel 
kérdéseiket, mondják el véleményüket! 
 
Hozzászólások: 

 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
 Egyetértek a pályázat beadásával. Meg kell próbálni és reméljük sikerülni fog. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek még  kérdése, hozzászólása 
a napirendi ponthoz? 
 
 

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

 
 
Fischer József polgármester:  

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három   igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2014. (II. 12.) számú 
határozata 

 
Döntés  az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

iránti pályázat beadásáról  
 
 
Hantos  Községi  Önkormányzat Képviselő–testülete megtárgyalta a 
polgármester előterjesztésében  „Döntés  az egyes önkormányzati feladatokhoz 
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kapcsolódó fejlesztési támogatás iránti pályázat beadásáról ” című előterjesztést 
és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelést szolgáló 
óvoda épületének ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.)  infrastrukturális fejlesztése, 
felújítása- nyílászárók cseréje,  hőszigetelése és a feladatellátást szolgáló 
eszközök beszerzése  érdekében   a  belügyminiszter 4/2014. (I.31.)  számú 
rendeletében szabályozott  egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési  vissza nem térítendő támogatás 2. Kötelező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímű támogatás iránti  pályázat 
benyújtását határozza el. 
 
A pályázattal megvalósítandó fejlesztés helye:  hantosi 51 hrsz-ú  ingatlan, 2434 
Hantos, Köztársaság tér 1. 
 
A beruházás összköltsége:  9.494.940- Ft azaz kilencmillió-
négyszázkilencvennégyezer-kilencszáznegyven forint. 
 
A beruházás  költségvetésének forrás összetétele: 
 

 egyes önkormányzati feladatokhoz  
kapcsolódó fejlesztési  vissza nem  
térítendő támogatás 

 
7.595.952-Ft 

Saját forrás, önerő:  1.898.988- Ft 

 Összesen:  9.494.940- Ft 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a  pályázat 
benyújtásához szükséges saját forrás, önrész  összegét a  projekt 
összköltségének a 20 %-át , 1.898.988- Ft azaz egymillió-
nyolcszázkilencvennyolcezer-kilencszáznyolcvannyolc forintot az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetése általános tartaléka terhére    biztosítja.  

A képviselő-testület a pályázat beadásához nyilatkozik, hogy 

• a támogatási kérelemben szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes 
körűek és hitelesek 

• a fejleszteni kívánt  hantosi 51. hrsz-ú, 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. szám 
alatti ingatlan 100%-ban az Önkormányzat tulajdonát képezi 

• a  Belügyminiszter 4/2014. (I.31.) BM rendeletében rögzített célok 
tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer 
keretében támogatásba nem részesült továbbá  

• a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg 5%-ának mértékéig  
határozott idejű közfoglalkoztatottat alkalmaz, a közfoglalkoztatottak 
alkalmazásáról a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Központjával egyeztet. 

A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy az óvodai 
nevelést szolgáló óvoda épületének ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.)  
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infrastrukturális fejlesztése, felújítása- nyílászárók cseréje,  hőszigetelése és a 
feladatellátást szolgáló eszközök beszerzése  érdekében     a  belügyminiszter 
4/2014. (I.31.)  számú rendeletében szabályozott  egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési  vissza nem térítendő támogatás 2. Kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímű 
támogatás iránti  pályázatot nyújtsa be, a pályázattal kapcsolatos további 
szükséges  intézkedéseket  tegye meg. 
 
Felelős:  Fischer  József polgármester 
 
Határidő: 2014. február 13.  
 

 
2. napirend 

 
Döntés a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás vagyonfelosztásáról 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a    határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulást 4 település hozott létre:: Sárbogárd ,Hantos 
,Nagylók és Mezőszilas.  .Már 2007-ben a szerződés megkötésekor megállapodtak a 
települések arról, hogy  az esetleges megszűnés esetén ki milyen arányban részesül a 
vagyonból.  A mellékletből látszódik, hogy  a vagyonfelosztás alapja  a lakosságszám 
arányos elosztás. 2013-ban ez a társulás már oka fogyottá vált. Minden önkormányzat 
saját maga gazdálkodik a megmaradó vagyonnal. Mi már tovább is együtt  
gondolkoztunk ezzel kapcsolatban: megpróbálunk egy jobb szolgáltatót találni, mert 
voltak gondok a szolgáltatás minőségével. Megkerestük az LRT-COM-ot ,hogy 
javítsa a szolgáltatás minőségét, vagy akkor keresünk mást. Egy kínai cég a HUAWEI 
már jelentkezett  . Meglátjuk mi lesz ,milyen ajánlatot adnak. 
. 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják 

el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban    hozzászólás, kérdés  nem hangzott el. 

 

Fischer József polgármester:  

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy „határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három   igen szavazattal ,  
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9./2014. (II.14.) számú 
határozata 

 
Döntés a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás vagyonfelosztásáról 

 
 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő- testülete a polgármester 
előterjesztésében   „A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás vagyonfelosztása”  
című  előterjesztést megtárgyalta.  
 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő- testülete  a Szélessávú Közmű 
Kiépítése Társulás vagyonfelosztási szerződés tervezetét – mely jelen határozat 1. 
számú melléklete – változtatás nélkül  elfogadja. 
 
Hantos Községi  Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 
Vagyonfelosztási Szerződését aláírják. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Fischer József polgármester 
 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést  17. 46 órakor   bezárta.                      

    

 

K.m.f. 

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

 
 
 
 
 
 

/ :Hangyál Csaba:/ 
jkv. hitelesítő 


