
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-
én    (  szerdán ) 17.00   –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  
Horváthné Varjas Krisztinát, megbízott óvodavezető asszonyt és 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 Suhaj Józsefné    települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  öt igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné  települési 
képviselőt   megválasztotta.  
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

 

 

Napirend:  
 
 

1./  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi 
költségvetésének elfogadása 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
2./ Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
3./ Védőnői Szolgálat 2014.évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
4 ./  Hantos  Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása.  
Előadó: Fischer  József polgármester  
 
5./  A  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi 
támogatásokról  és személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 11/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
6./ Bejelentések.  
 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, más javaslata? 
 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Indítványozni szeretném, hogy ,hogy a testület vegye napirendjére az egészségügyi és 
óvodai-konyhai dolgozók  valamint a Hivatalban dolgozók 2014. évi  10% 
béremelésének tárgyalását. 
 

Fischer József polgármester:  
 
Semmi akadálya.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Javaslom az Önkormányzat  költségvetése  tárgyalása elé betenni ezt a napirendi 
pontot. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Én is így javaslom. Van-e más észrevétel, javaslat. 
 
Más javaslat, észrevétel nem érkezett.  
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A képviselő-testület a  módosított napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   az 

alábbiak szerint elfogadta: 
elfogadta. 

                              
 
 

1./  Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi 
költségvetésének elfogadása 
Előadó: Fischer József polgármester  
 
2./ Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
3./ Védőnői Szolgálat 2014.évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
4./ Döntés Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál valamint a 
Hantosi Főzőkonyhán foglalkoztatottak továbbá a Nagylóki KÖH-nél 
foglalkoztatottak esetén 10 %-os  béremelési javaslatról 
Előadó: Zab Zsuzsanna települési képviselő  
 
5 ./  Hantos  Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása.  
Előadó: Fischer  József polgármester  
 
6./  A  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi 
támogatásokról  és személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 11/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
7./ Bejelentések.  
 

 
 

1. napirend 
 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi 
költségvetésének elfogadása 

 
A  képviselő-testület tagjai a  határozati javaslatot    és mellékleteit   
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. Az ülésen itt  van az óvodavezető asszony is 
, így a feltett kérdésekre Ő tud válaszolni.  
 
Felkérem Horváthné Varjas  Krisztina megbízott óvodavezető asszonyt, hogyha van 
kiegészítenivalója a kiküldött határozati javaslathoz és mellékleteihez, akkor azt 
mondja el. 
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Hangyál Csaba települési képviselő jelezte, hogy a kiküldött anyagban van egy elírás.  
Nem tudom, hogy ez a nullásra kihozott költségvetést befolyásolja-e? 
 
Kérem a  Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot  vitassa 
meg és az ügyben hozza meg döntését.  
 
Hozzászólások: 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Az elírás nem befolyásolja az intézmény költségvetését. 
 
Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsőde megbízott vezetője :  
 
Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a keretösszegek kicsit fölfele a javunkra 
változtak. A dologi kiadásként inkább olyan dolgokat terveztem, mint  udvari játékok, 
ágyak, amelyekkel sokkal könnyebb dolgozni, mert nem olyan nehezek, könnyen 
lehet őket tárolni, mozgatni.  Udvari játékok is nagyon fontosak lennének, és 
szeretném kérni, hogy ezek megvásárlása maradjon benne a költségvetésbe, hogy ne 
kelljen senkitől se kérni adományt, hogy ezeket megvehessük. 
. 
Fischer József polgármester:  
 
Van-e valakinek még ezzel kapcsolatban még kérdése, hozzászólása? 
 
Én ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez  változhat még  mert előre nem 
tudjuk, hogy akit fel fogunk venni, az milyen végzettséggel és szolgálati idővel fog 
rendelkezni, mennyi lesz a bére . Így ez a része változhat akár mínuszban ,akár 
pluszban . Azt hiszem, hogy a tervezett eszközök beszerzésével  egy nagyon jól 
felszerelt intézmény lesz. Mekkora létszám van most? 
 
 
Horváthné Varjas Krisztina Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 
Bölcsőde megbízott vezetője :  
 
 42 fő. Múlt héten jött két gyerek és még egy várható és akkor egy szabadhelyünk 
marad még szeptemberig. 
 
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. 
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Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes 
Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének elfogadásáról szóló     határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
2014. évi költségvetésének elfogadásáról szóló     határozati javaslatot 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 3./2014. (II.05.) számú 
határozata 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2014. évi 
költségvetésről 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Hantosi Gesztenyés Kert 
Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2014. évi költségvetésről szóló előterjesztést 
megvitatta és a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde  
2014. évi költségvetését  
 
24.858.000 Ft bevétellel, 
24.858.000 Ft kiadással , 
 
elfogadja , és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

• a személyi jellegű előirányzat  16.366  eFt 
• munkaadókat terhelő járulékok 4.236 eFt 
• dologi előirányzat  4.256  eFt 
  

 
A  Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes  Óvoda- Bölcsőde   engedélyezett 
létszámát 2014. évre   4 fő óvónő ,2 fő dajka , 1 fő  kisgyermekgondozó  0,2 fő 
takarító   összesen: 7, 2  főben  állapítja meg. 
a  Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2014. évi 
költségvetése beépül a Hantos  Községi  Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős :  Fischer  József polgármester  
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17 óra 12 perckor Horváthné Varjas Krisztina a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde megbízott vezetője az ülésről  távozott, a továbbiakban a 

képviselő-testület ülésén nem vett részt. 
 

 
2.napirend 

 
 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása. 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést,  határozati javaslatot  a 
mellékleteivel együtt     áttanulmányozás végett írásban megkapták, 
jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  

 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. Láthatjuk a számokat. Pozitív és ilyen még 
nem fordult elő  , hogy egyenlőre úgy néz ki: nem kell Önkormányzatunknak 
hozzájárulást fizetni a Közös Hivatal költségeihez. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 
Hozzászólások: 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
 Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény szerint az 
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - az elismert hivatali létszám 
alapján –  31.602.000 .-Ft.  
 
Feladatfinanszírozás sajátossága, hogy  az Önkormányzati Hivatal működésének 
támogatására kapott állami támogatást a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
fenntartására és működtetésére kell fordítani. 
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését a 2014. december 
12-én jóváhagyott 2014. évi költségvetési koncepciójának  megfelelően – figyelembe 
véve a koncepcióban tervezetthez képest nagyobb mértékű állami támogatást - 
elkészítettük, melyet részletesen a kiküldött  táblázat tartalmaz.  
A kiadásokat az elmúlt évi teljesítési adatok és a koncepcióban elfogadottak szerint 
terveztük meg. A  kiadásokon belül a dologi kiadások mértékét  a 2013. évi 
költségvetés I-III. negyedévi teljesítési adatai alapján, a személyi kiadások mértékét  
pedig a jelenleg üres álláshely betöltésével kalkulálva, 8 fővel számolva és az 
illetménykiegészítés  10%-kal történő emelésének lehetőségét is figyelembe véve 
terveztük  A személyi juttatások között megtervezésre került az évek óta változatlan 
mértékű  bruttó 200.000 Ft /fő/ év cafetéria keret is.  
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Az állami normatíva a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeit 
fedezi, így a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési 
koncepciójához képest változás, hogy  a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
fenntartása egyik önkormányzattól- sem Hantos községi Önkormányzattól, sem 
Nagylók Községi Önkormányzattól – nem igényel hozzájárulást. 
 
Mint említette a tervezettben szereplő személyi juttatások mértéke tartalmazza  az 
esetleges, illetménykiegészítés mértékének 10%-kal történő megemelését, így ennek 
megtörténte esetén sem szükséges hozzájárulnia egyik Önkormányzatnak sem a 
Hivatal fenntartásához.  
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi  költségvetésében már látható 
volt, hogy a Körjegyzőség fenntartásához kapott állami támogatáshoz képest 
jelentősen magasabb összegű állami támogatást kaptunk, így   az előző évekhez 
képest 2013-ban már  jóval kisebb mértékű önkormányzati hozzájárulást kellett a 
fenntartó önkormányzatoknak a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez 
biztosítani. 
 
Bár a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámoló még nem készült el, várhatóan a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésében  Hantos Községi 
Önkormányzatnak hozzájárulásaként jóváhagyott  2.375.000 Ft támogatásból 
Önkormányzatunk vissza fog  kapni. 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2014. február 4-én tárgyalta a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi költségvetését és azt  változtatás nélkül, a kiküldött határozati javaslatban szereplő 
adatokkal elfogadta. 
 

 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a kiegészítést. Szerintem most egy teljes képet kaphatunk. Tehát a mi 
bérfejlesztéssel kapcsolatos  nemleges döntésünket nem tárgyalta még  Nagylók, az 
még most nem került napirendre? 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Ahogy az előbb is említette 2014. február 4-én tartott képviselő-testületi ülésén 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését tárgyalta és fogadta el. 
 
Amit a polgármester úr most említetett az egy másik, önállóan és külön tárgyalandó  
napirendi pont. Ez   a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető 
juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet illetve az ezzel 
kapcsolatban Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 
12-én tartott ülésén született határozat. 
 
A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  237. §-ában 
foglaltak alapján az önkormányzat képviselő-testületének a törvény keretei között 
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rendeletben szabályoznia kell  a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, 
szociális és kegyeleti támogatásokat illetve a 234. §. /3/-/4/ bekezdései alapján 
illetménykiegészítést állapíthat meg. 
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezettel kapcsolatban emlékeztetőül 
elmondja az elfogadására vonatkozó eljárás szabályait. 
 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló 
megállapodás ( továbbiakban : Megállapodás)  16. 4. pontja alapján a  Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek a foglalkoztatásával, juttatásaikkal 
kapcsolatos szabályozás egységes.  
A megállapodás 17. pontja kimondja, hogy a  Kttv. 237. §- ában foglalt a juttatásokkal 
és támogatásokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotására Nagylók 
Község Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.  
A megállapodás 17.1 pontja értelmében  a  szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásokra, szociális és kegyeleti támogatások megállapítására, s annak módosítására 
vonatkozó rendelettervezetet a Jegyző köteles Nagylók Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban Hantos 
Község Önkormányzata polgármestere részére megküldeni.  
 
Ezt a rendelet tervezetet elkészítettem és meg is küldtem Hantos Község 
polgármesterének, aki a  Megállapodás 17.2  pontja értelmében  beterjesztette  Hantos 
Község Önkormányzata Képviselőtestülete soron következő, 2013. december 12-én 
tartott  ülésére. 
 
A  Megállapodás 17.2  pontja értelmében Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete  a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánít, melyet a Közös 
Önkormányzati Hivatalt vezető Jegyző részére írásban a polgármester megküld.  
 
A megállapodás 17.3 – 17.5. pontja tartalmazza a  Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelettel kapcsolatos további előírásokat. 
 
Eszerint amennyiben Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tervezetben 
foglaltakkal nem ért egyet, úgy indokolással ellátott álláspontját a rendelet 
megalkotását megelőzően a Jegyzőnek Nagylók Község Önkormányzata 
Képviselőtestülete ülésén kell ismertetnie.  
 Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete 
indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a két Önkormányzat polgármestere által 
egyeztetett újabb javaslat szerint az eljárást ismételten le kell folytatni.   Ha Hantos 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete indokait nem fogalmazza meg, avagy azt 
nem ismerteti, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy Nagylók Község 
Önkormányzat Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az 
eredeti javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely Önkormányzat 
Képviselőtestülete által megalkotható.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 12-én tartott 
ülésén a 156/2013.(XII.12.) számú határozatával a  Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelet tervezet véleményezéséről úgy döntött, hogy mivel nem kíván olyan döntést 
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hozni, amely a következő választások utáni időszakra is plusz költséget jelent a 
majdani képviselő-testület és polgármester számára nem fogadja el a határozati 
javaslatot. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4-én tartott ülésén 
a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetet még nem tárgyalta, Nagylók 
Község Polgármestere azt egy másik, későbbi ülésen kívánja napirendi pontként 
megtárgyaltatni. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszöni a kiegészítést. 
 
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 Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetésének elfogadásáról  szóló  előterjesztést és határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki  a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetésének elfogadásáról  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 4./2014. (II.05.) számú 
határozata 

 
Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása  

 
Hantos Község Önkormányzati Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Nagylóki  
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása című 
előterjesztést megtárgyalta és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

1.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal  2014. évi költségvetését 31.602 e Ft bevételi és 
31.602 eFt kiadási előirányzattal,  
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a kiadási előirányzatból 
• a személyi jellegű előirányzatot 20.542 eFt-tal,  
• szociális hozzájárulási adót 5.440 eFt-tal,  
• a dologi előirányzatot 5.620 eFt-tal  

 
a bevételi előirányzatból  

• a központi költségvetésből kapott támogatás 31.602 eFt-tal,  
• az  önkormányzati hozzájárulások összegét 0 e Ft-tal 

 
 jóváhagyja. 
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi engedélyezett létszámkerete:  
8 fő 
 
2.) Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Közös Hivatalban a 
béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen 200.000 forint összegben 
határozzák meg.  
 
 Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 
hogy aí szükséges intézkedéseket tegye meg! 
 
 
Felelős:  Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal                                               
 
 

3.napirend 
 

Védőnői Szolgálat 2014.évi költségvetésének elfogadása. 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést ,  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. Nagy változások nincsenek, jól működik a 
védőnői szolgálat. Tartalmaz egy maradványt is, ami a tanácsadói helyiség 
fenntartására fordítható. 
 
Van-e valakinek a napirendi ponthoz kérdése, hozzászólása? Megkérdezi a 
jegyzőasszonyt, hogy kiegészítené-e valamivel az általa elmondottakat. 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A Nagylók - Hantos Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetését Nagylók Községi 
Önkormányzattal kötött megállapodás alapján, valamint a 2013. december 12-én  
tartott ülésen elfogadott koncepció figyelembe vételével készítettük el. Bevételek 
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között az OEP finanszírozás, kiadások között pedig döntően személyi juttatások lettek 
tervezve. A személyi juttatások mértékének meghatározásakor figyelembe vettük a 
tavaly év végi védőnői  béremelést, a tavalyi cafetéria emelést is. A  Nagylók - Hantos 
Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésében dologi kiadásként minimális összeg 
került tervezésre, a két tanácsadó helyiség teljes fenntartási költsége a két 
önkormányzat költségvetésébe szerepel. 
 
A bevételek és kiadások különbözete 573 e Ft, ami a két tanácsadó helyiség – Hantos, 
Nagylók- fenntartási költségeire fordítható. 
 
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4-én tartott ülésén 
tárgyalta a Nagylók - Hantos Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetését és azt a 
határozati javaslatnak megfelelően változtatás nélkül elfogadta. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a 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  Védőnői Szolgálat 2014.évi 
költségvetésének  elfogadásáról szóló    előterjesztést és határozati javaslatot fogadja 
el. 
 
Kéri, hogy aki a  Védőnői Szolgálat 2014.évi költségvetésének  elfogadásáról 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  
5./2014. (II.5.) számú határozata 

 
Nagylók - Hantos Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetéséről 

 
 
Hantos  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylók - 
Hantos Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és azt 
elfogadta.  
A Képviselő-testület a Nagylók - Hantos Védőnői Szolgálat 2014. évi 
költségvetését 3.592.000.- Ft kiadási és 3.592.000.- Ft bevételi előirányzattal 
elfogadta.  
 
A kiadási előirányzatot az alábbiak szerint állapítja meg:  
  Személyi juttatások:                      2.115.000.- Ft 
  Munkáltatót terhelő járulékok:      616.000.- Ft 
  Dologi kiadások:                               288.000.-Ft 
  Tartalék:                                            573.000.-Ft  

 
A Képviselő-testület utasítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Fischer   József polgármester 

 
 

4. napirend 
 

Döntés Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál valamint a 
Hantosi Főzőkonyhán foglalkoztatottak továbbá a Nagylóki KÖH-nél 

foglalkoztatottak esetén 10 %-os  béremelési javaslatról 
 

 
Fischer József polgármester:  
 
Most következik az a napirendi pont tárgyalása, amit Zab Zsuzsanna képviselő-
társunk javasolt felvételre. Át is adnám a szót Zab Zsuzsanna képviselőnek. 
 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő: 
 
A hivatali dolgozók esetén a 2013. december 12-.én tartott ülésünkön a 10%-os 
illetménykiegészítés emelését már tárgyalta a képviselő-testület és azt akkor nem 
fogadta el. Szeretném javasolni, hogy ezt a döntését is gondolja át a képviselő-testület, 
annál inkább, mert ha az előbb jól értette  Hantos Község Önkormányzatának ez a 
béremelés plusz pénzébe nem kerülne. Mielőtt tovább megyek szeretném 
megkérdezni a jegyzőasszonytól, hogy a Hivatal költségvetésének tárgyalásakor ezt 
jól értette-e? 
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Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Ahogy azt a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 
tárgyalásakor is mondta  az állami normatíva a Nagylóki Közös Önkormányzati 
Hivatal működési költségeit fedezi, így a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
fenntartása egyik önkormányzattól- sem Hantos községi Önkormányzattól, sem 
Nagylók Községi Önkormányzattól – nem igényel hozzájárulást. 
 
Mint említette a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében 
szereplő személyi juttatások mértéke tartalmazza  az esetleges, illetménykiegészítés 
mértékének 10%-kal történő megemeléséhez szükségek költségvetési fedezetet is, így 
annak jóváhagyása esetén  sem szükséges hozzájárulnia egyik Önkormányzatnak sem 
a Hivatal fenntartásához.  
 
Magyarán – amennyiben Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és 
támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet – miután   Hantos Község 
Önkormányzat Képviselőtestülete által a rendelet tervezettel kapcsolatos  indokát, 
miszerint azt Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azért nem fogadja el, 
mert nem kíván nem kíván olyan döntést hozni, amely a következő választások utáni 
időszakra is plusz költséget jelent a majdani képviselő-testület és polgármester 
számára, esetlegesen  megalapozatlannak nyilvánítja és ezt megállapító döntése után  
Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete  az eredeti javaslat szerinti 
tartalmú önkormányzati rendeletet elfogadja, megalkotja – sem szükséges a Nagylóki 
Közös Önkormányzati Hivatal  2014. évi költségvetéséhez egyik Önkormányzatnak 
sem hozzájárulni. 
 
  
Összegezve: az illetménykiegészítés mértékének 10%-kal történő emelésére a 
költségvetési fedezet rendelkezésre áll, annak elfogadása esetén sem kell egyik 
Önkormányzatnak sem hozzájárulnia a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi költségvetéséhez, Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kapott 
31.604.000 Ft állami támogatás erre fedezetet biztosít. 
 
Ugyanakkor addig, míg az illetménykiegészítés mértékének emeléséről nem születik 
döntés, rendelet, addig a jegyző nem emelheti meg az illetménykiegészítés mértékét. 
  
 
 Zab Zsuzsanna  települési képviselő: 
 
Köszönöm a választ, tehát jól értettem, ha elfogadjuk a 10%-os bérfejlesztés esetén 
sem  kell  az  önkormányzatnak hozzájárulni.  
 
Azért kértem, hogy az óvodai konyhán dolgozók, a háziorvosi szolgálatnál dolgozók 
és a Hivatalnál dolgozók esetén tárgyaljuk és fogadjuk el a 10 %-os béremelést mert 
ez egyrészt az önkormányzati hivatalnál dolgozók esetén nem kerülne plusz 
pénzünkbe, másrészt ezeken a területeken dolgozók a falu mozgatóerői és nagyon 
megérdemelnénk a bérfejlesztést. 
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Úgy érzem, hogy a hivatali dolgozók által  végzett munka esetén, különösen, ha 
figyelembe vesszük a megnövekedett papírmunkákat  is, az esti és hétvégi 
munkavégzést  is  nem sok a 10%-os bérfejlesztés. 
 
Az egészségügy területén dolgozó ápolónő és asszisztens által végzett munkát 
tekintve is úgy érzem indokolt a 10%-os bérfejlesztés. 
Elég ha a vérvételre gondolunk vagy arra, hogy legutóbb is átjött az ápolónő a 
szomszéd faluból vért venni a betegektől hajnalba, 6.15 percre ,  amikor a csúszós 
útviszonyok miatt még a buszok sem jártak. Az általuk végzett lelkiismeretes és jó 
munka is a falu érdekét szolgálja. Annak értékét, , hogy elvégzi a vérvételt az ápolónő 
és nem kell a betegeknek- a rengeteg a  sinqumáros-  Székesfehérvárra utazni, nem is 
leehet pénzben kifejezni. 
 
Az óvodában és a konyhán dolgozók feladatai az óvodai létszám emelkedésével 
szintén több lett, így ott is indokoltnak érzem a 10 %-os bérfejlesztést.  
 
Úgy gondolom, ha ezeken a területeken dolgozók bérét 10%-kal megemeljük , még 
mindig nem fognak túl sokat keresni. A 10 %-os béremelés nem sok, viszont egy 
gesztus lenne, hogy megbecsüljük az általuk végzett munkát. 
 
Ehhez szeretném kérni a képviselő-testület támogatását.  Az elmúlt években 
csináltunk már olyan dolgokat, amelyek szépek és jók a falunak, ezek mellé is tettünk 
pénzeket, de a dolgozóink megbecsülése is éppúgy fontos a falunak, mint  azok 
voltak. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm. Van-e valakinek hozzászólása, kérdése az elhangzottakhoz? 
 
Hozzászólások: 
 
Ficherné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Az egészségügyi dolgozók kaptak bérfejlesztést a múlt évben és tervezik az idén is. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A pontosság kedvéért szeretné elmondani,  hogy a tavalyi évben bérfejlesztés a 
védőnői szolgálatnál foglalkoztatott védőnő esetében volt, a háziorvosi szolgálatnál 
foglalkoztatott ápolónő és asszisztens esetén nem volt béremelés. Az alapellátás 
esetén a finanszírozásba egy egyszeri plusz támogatást kapott Önkormányzatunk, 
melyet a  helyettesítő háziorvos javaslata alapján a polgármester úr döntése alapján 
egyszeri juttatásként- jutalomként- kifizettünk az alapellátásban dolgozó ápolónő és 
asszisztens részére. 
Tehát a tavalyi évben a Háziorvosi Szolgálatnál dolgozó ápolónő és asszisztens nem 
kapott béremelést. 
 
Ficherné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Az idei évben is fognak kapni béremelést. 
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Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Az idei évi finanszírozásról illetve a települési képviselő asszony által említett 
alapellátásban dolgozó ápolónő és asszisztens béremeléséről nincsenek információink.  
 
Természetesen a béremelés kérdéséről a képviselő-testületnek kell dönteni, de a teljes 
és pontos információnyújtás érdekében még egyszer szeretném elmondani, hogy a 
tavalyi évben az egészségügy területén a szakellátásban és a védőnői szolgálatnál volt 
bérfejlesztés, az alapellátásban- a háziorvosi szolgálat esetén- a tavalyi évben egy 
egyszeri plusz támogatást kapott Önkormányzatunk, melyet a  helyettesítő háziorvos 
javaslata alapján a polgármester úr döntése alapján egyszeri juttatásként- jutalomként- 
kifizettünk az alapellátásban dolgozó ápolónő és asszisztens részére. A védőnői 
szolgálat esetén a finanszírozási összeg emelkedésén túl- melyet jogszabályi előírás 
alapján kötelező a védőnő bérének emelésére fordítani – szintén volt egy egyszeri 
plusz finanszírozási összeg, melyet szintén jogszabályi előírás alapján kötelező volt 
szintén a védőnő számára kifizetni. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Elég szép kis összeg volt amit az egészségügyben dolgozó ápoló és asszisztens 
megkapott év végén, ha visszaosztjuk közel havi 8000 Ft-ot jelentett a dolgozóknak. 
 
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző: 
 
Nem volt ez akkora nagy összeg, a két dolgozó összesen bruttó 170.000 Ft-ot kapott 
egyszeri jutalomként. 
 
 Fischer József polgármester: 
 
Én már a képviselő-testületi ülés előtt is beszéltem Zab Zsuzsanna képviselő 
asszonnyal erről a kérdésről. Neki is elmondtam és most is  azon az állásponton 
vagyok, amit már december végén is elmondtam. Jobbnak tartom azt,  hogyha látjuk, 
hogy milyen évet zárunk ,akkor döntsük el adunk-e valamit a dolgozóknak. Örülök, 
hogy itt van Virág úr , majd ő elmondja ,hogy mi volt 2010 előtt, én azt nem tudom. 
De amióta én 2010-ben átvettem a Hivatalt, minden évben volt kisebb-nagyobb 
jutalom kifizetés. Én azt hiszem innentől fogva azért a munkáért, amit - legyen 
bármilyen területről szó – egészségügy, hivatal, óvoda, konyha, iskola - - itt 
elvégeznek a dolgozók megkapták  az év végén azt a kis pluszt, nevezzük 
pulykapénznek.   
Most az év végén is volt jutalom-kifizetés. Lehet , ha úgy nézzük e z több, mint ha 
10%-os béremelést adnánk.   
 
Ráadásul most mindenki azon a minimumon van, amit az állam előír, de ha például a 
cafetériát nézzük, akkor vannak, akik a minimum felett  vannak. 
 
Ficherné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Az adható kategóriák esetén vannak olyanok, akik  az állam által előírtakhoz képest 
magasabb juttatásban. 
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Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Szeretne  pontosítani. A köztisztviselők esetén a cafetéria juttatás  mértékét a központi 
költségvetés határozza meg és ennek megfelelően került betervezésre a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésébe is. 
A közalkalmazottak esetén a  cafetéria juttatás adható juttatási kategória, melynek 
mértéke már hosszú évek – 2001 óta- az Önkormányzat Képviselő-testületének 
döntése alapján megegyezik a köztisztviselők számára biztosított juttatások 
mértékével. 
 
Fischer József polgármester: 
 
A lényeg az, ahogy én látom, hogy mindenkinek  valamilyen módon el van ismerve a 
munkája.  Igaz, azt, hogy  az idei évben még mi várható azt nem tudjuk, de akár még 
a választások előtt, akár az országgyűlési választások után vagy az önkormányzati 
választások előtt  vagy után, de  az egészségügyben biztos fognak béremelést adni. 
 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Én úgy gondolom a biztos csak az, ami már megtörtént. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez így van. De azért, mert a kötelezően végrehajtandó pályázataink megvalósítása 
után még marad pénzünk, még nem szeretném a vagyonunkat felélni. 
Én nem hiszem, hogy ezek a dolgozók nem lennének megbecsülve a maguk módján 
és nem hiszem, hogy itt volt egyfajta elégedetlenség.  
Az év végi jutalmat jobbnak tartom, mert az egy összegben sokkal több, mint a 10 %-
os bérfejlesztés. 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Szerintem pedig jobb volna , ha minden hónapban magasabb bért  kapnának, hiszen a 
számláikat is minden hónapban kell fizetni a dolgozóknak. Természetesen szép 
gesztus az év végi jutalom is, és  nem azt mondom, hogy azt ne adjunk, ha jól zárjuk 
az évet. 
De azt gondolom, hogy a dolgozóink jobban éreznénk az általuk végzett munka  
megbecsülését, ha biztosítanánk számukra ezt a 10 %-os bérfejlesztést. 
Ahogy már említette ha a szép és jó , hogy a pályázatok mellé odatesszük a pénzt, de 
az is legalább ilyen fontos, hogy a dolgozóinkat is megbecsüljük. erre sem kellene a 
pénzt sajnálni. Úgy érzem, hogy fontos dologra kérek pénzt, hiszen fontos az 
egészségügyben, az óvodában, a konyhán vagy a hivatalban végzett munka , az itt 
dolgozók megbecsülése is. 
 
Szeretném még azt is elmondani, hogy többen megkerestek a faluból , akik 
elmondták, hogy az egészségügyben dolgozó ápolónő hozzáállását valamilyen 
formában meg kellene köszönni. 
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Csak a legutóbbi esetre tér vissza: Az ápolónő is megtehette volna, hogy mivel még a 
buszok sem jártak, nem jön át hajnalba a csúszós úton vért venni, de nem tette, átjött 
és elvégezte a vérvételt. 
 
Ezt a hozzáállást meg kellene becsülnünk, erre nem kellene a pénzt sajnálnunk, ez is  
fontos  dolog -  van olyan fontos, mint a Kultúrház, ahol fejlesztünk és amihez 
hozzátesszük az önerőt.  
 
A 10%-os bérfejlesztéssel nem élnénk fel a vagyonunkat, nem akkorra összeg, ami 
csődbe vinni az önkormányzatot. Nem is szórni akarom a pénzt , olyanra kérek pénzt, 
ami a falunak fontos dolog lenne.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Én sem zárkóztam el egyszer sem, én ezt  a havonta fizetendő 10%-os emelést nem 
tartom jónak.  Azt is elmondtam már, hogy miért:  2014 októberében lesz egy 
megmérettetés, lesz aki továbbra is képviselő lesz és lesz aki nem.   
 
 Az egészségügyet minden évben fejlesztettük: most is be van tervezve EKG gép 
vásárlás, ablakcsere stb.  
 
Az, hogy az ápolónő átjött a fagyos úton vért venni, valóban becsülendő dolog. 
Mindenki teszi a dolgát. 
 
Mondtad, hogy a hivatali dolgozók estig dolgoznak. Azt hiszem ezt már egyszer 
kitárgyaltuk. Az, hogy most 1 fővel kevesebben vannak, és ezért  estig dolgoznak a 
hivatali dolgozók, mert való igaz,  most is el kell látni a feladatot,  de ezt  viszont 
plusz jövedelemért csinálják.  Plusz munka ,de a túlmunkáért megkapják a  plusz 
juttatást is. 
 
 Az is igaz, hogy a Startmunka, a közmunka iszonyatos mennyiségű papírmunkát 
jelent, de erről nem mi tehetünk és ezt  is megoldják minden önkormányzatnál.  
Nekünk  még szerencsénk van, mert a közmunkaprogramon belül van egy kiváló 
segítségünk, aki még bő három hónapig maradni fog – bár maradhatna tovább is- és 
aki ezekben a munkákban segítségünkre van. 
 
Az egészségügyre visszatérve: nem hiszem ,hogy elzárkóztam ,ha valamivel 
megkeresett az ápolónő: telefonfeltöltés, eszközbeszerzés vagy bármi ügyben. 
 
Összefoglalva én nem látom a 10%-os béremelést indokoltnak. 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Úgy gondolom annak  az idei választásnak  nincs köze a bérfejlesztéshez. Hoztunk és 
még hozni fogunk más döntéseket, amelyek az októberi választást követően is 
hatással lesznek a településre. 
 
Én az Önkormányzati dolgozóknál nem arról a túl munkáról beszéltem, amit a 
nyugdíjba vonult kollega helyettesítése miatt végeznek. 
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Szeretné megkérdezni a jelenlévő pénzügyi-gazdálkodói ügyintézőt, hogy akkor 
amikor este is dolgozik, akkor a helyettesítési feladatokat végzi vagy egyéb plusz 
munkát ? 
 
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző: 
 
Én ekkor nem a helyettesítésből fakadó munkámat  végzem. 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Úgy gondolom, ebből is látszik, hogy nem minden túlmunkában a helyettesítés miatti 
túl munkát végzik, hanem az Önkormányzat működéséhez szükséges többlet 
munkákat, melyeket elismerhetnénk a 10 %-os bérfejlesztéssel. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Az a plusz munka, amit az állam kirótt és amit meg kell csinálni, arról nem mi 
tehettünk. 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
De én éppen a megnövekedett papírmunka miatt javaslom a bérfejlesztést. 
 
Fischer József polgármester: 
 
 Én meg éppen azért javasoltam egy nem kevés összeget, amit karácsonyi jutalomként 
kifizettünk. Én ezt tartom helyesnek. Én azonban csak egy vagyok a képviselők közül. 
Van itt még három képviselő, aki még nem nagyon mondta el a véleményét. Erről a 
kérdésről egyébként már beszéltünk. 
 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
A hivatalban dolgozók juttatásáról már valóban tárgyaltunk, de az egészségügy, az 
óvoda és konyha béremeléséről még nem tárgyaltunk. éppen ezért szerettem volna, ha 
ezen az ülésen tárgyalunk erről a kérdésről. 
 
Ficherné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Én tartom magam ahhoz, amit decemberben mondtam. Én akkor mondtam, hogy nem 
gondolkodtam béremelésbe, én szerintem ez az év végi jutalom megfelelő. 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Én ezt értem és szép az év végi jutalom is, de akik  dolgoznak ,azoknak havonta kell 
számlát fizetni. 
 
Ficherné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Úgy látom, hogy a költségvetésbe is be van építve a jutalom lehetősége. 
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Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Pontosítás végett tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert 
Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde valamint az Önkormányzat Háziorvosi 
Szolgálata 2014. évi költségvetésébe valóban be van tervezve jutalom összeg, 
azonban a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében nem 
szerepel jutalom, hanem a személyi juttatások mértékének tervezésekor figyelemmel 
voltunk az illetménykiegészítés mértékének esetleges emelésére.  
 
2013. december 12-én a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát 
megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet 
véleményezése napirendi pont tárgyalásakor elhangzott az is, hogy a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséhez- figyelemmel a koncepció 
elkészítésekor ismert állami támogatás mértékére- önkormányzati hozzájárulást is 
terveztünk. A vitában érvként elhangzott az illetménykiegészítés mértékének 
emelésének elutasítása mellett, hogy igaz az előző évekhez képest lényegesen 
kevesebbet, de a hivatal költségvetéséhez önkormányzati hozzájárulást is  szükséges.  
 
Szerencsére – ahogy a most elfogadott Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi költségvetéséből is kiderült- a koncepcióban ismert állami támogatáshoz képest 
nagyobb a ténylegesen, a hivatal működtetésére és fenntartására kapott  állami 
támogatás mértéke és ezért a hivatal2014. évi költségvetéséhez egyik 
önkormányzatnak sem kell hozzájárulnia. Ahogy említette a  Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésében  a személyi juttatások mértékének 
tervezésekor figyelemmel voltunk az  illetménykiegészítés mértékének esetleges 
emelésére is,  így az illetménykiegészítés mértékének emelése esetén sem kellene 
egyik önkormányzatnak sem hozzájárulnia a hivatal 2014. évi költségvetéséhez. 
. 
Természetesen Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető 
juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet 
véleményezéséről már 2013. december 12-én hozott egy döntést a képviselő-testület 
és amennyiben ezen nem kíván változtatni, akkor a jogszabályi előírások és a 
megállapodásban foglaltak szerint Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete ennek a döntésnek a véleményezését követően fog dönteni a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló 
önkormányzati rendelet tervezetéről. 
 
Ha megengedik szeretném elmondani az álláspontomat, véleményemet az  
Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál, a Főzőkonyhán illetve az óvodában 
technikai munkakörben dolgozók 10%-is bérfejlesztésével kapcsolatban. 
 
Ahogy azt már a 2013. december 12-én tartott ülésen is elmondtam úgy gondolom, 
hogy ezeken a területeken dolgozó közalkalmazottaink hosszú évek óta szinte 
változatlan bérért végzik a közösségünk szempontjából fontos munkájukat. 
Általánosságban, de különösen a konyhai dolgozók illetményével kapcsolatban 
elmondható, hogy a besorolás szerinti bérüket a szakmunkás garantált minimál bérre 
ki kell egészíteni, mert egyébként nem éri el azt. 
 
Véleményem szerint a Képviselő-testület a munkájuk iránti megbecsülést fejezhetné 
ki  azzal, ha  az ezeken a területeken dolgozó közalkalmazottai részére jóváhagyná a  
10%-os béremelést, amelyre a költségvetési fedezet is rendelkezésre áll. 
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Ez egy fajta gesztus lenne, amivel jelezhetnénk számukra a település szempontjából 
fontos munkát végeznek és számítanak rájuk. 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Én akkor sem értem, ha az állami támogatás fedezetet nyújt a hivatal esetén a 
béremelésre  ,akkor mi az oka ,hogy miért nem kaphatják meg? Az egészségügy és a 
konyha , óvodai dolgozók béremelése esetén sem fogunk csődbe menni, akkor miért 
nem kaphatják meg? 
  
 
Fischer József polgármester: 
 
Itt mindig is volt bérviszály. Most ezzel a képviselői  előterjesztéseddel a méregfog 
lenne kihúzva azzal, hogy mindenki kap 10%-os béremelést. Jól áll a költségvetésünk, 
mi ezért felelünk. 
Felhoztad példaként a Kultúrházat, hogy ott  jelentős összegű beruházást hajtottunk 
végre,  de ezeket mindig megszavaztuk és nem egyszemélyes döntésem volt. Amit így 
beszereztünk,  az mindenkinek,- a köznek- a javát szolgálja. 
Azok az emberek, akik itt dolgoznak becsülettel teszik a dolgukat és minden évben 
látva az évzárást, mindenki kapott jutalmat. 
 
Nem szeretném csak azért megkérdezni , mert jelen van Virág úr , de én is benne 
voltam többekkel együtt az akkori képviselő-testületbe, amikor  ÖNHIKI-s  volt a 
település és elmondható, hogy  nem volt miből jutalmat adni, fel sem merült a 
béremelés és a dolgozók akkor is tették a dolgukat. 
Nem tudom akkor volt-e lehetőség akár kisebb, akár nagyobb jutalom adására, de nem 
hiszem, hogy most  a dolgozók rossz szájízzel mennek haza év végén, amikor jutalmat 
kapnak. Nekem még senki nem panaszkodott, senki nem mondta, hogy jobb lett volna 
inkább havonta elbontani az év végén adott jutalmat. 
Én továbbra is azt vallom, hogy év végén adjunk jutalmat. 
  
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Én biztattam  Zab Zsuzsa képviselőtársamat, hogy próbálja meg  újra előhozni a 
béremelés kérdésének tárgyalását, mert Fischerné Koncz Katalin képviselő-társamnak 
ugyanis a decemberi ülésen azt  volt a hivatali dolgozók juttatása kapcsán a 
problémája hogy a jegyző nem hozta oda a konyhások vagy az egészségügyi dolgozók 
béremelését, most pedig nem csak a hivatali dolgozókról van szó, hanem a többiek – 
egészségügy, konyhai dolgozók, óvodai dolgozók is.  
Szerintem megkaphatná mindenki ezt a 10%-os bérfejlesztést, mert erre  lenne 
pénzünk. Attól még jutalmat is kaphatnának- esetleg nem egészen annyit , mint most- 
de azt is kaphatnának. Én támogatom Zab Zsuzsanna képviselő-társam Hantos 
Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál valamint a Hantosi Főzőkonyhán 
foglalkoztatottak továbbá a Nagylóki KÖH-nél foglalkoztatottak esetén  javasolt 10 
%-os  béremelési javaslatával. 
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 Fischer József polgármester: 
 
 Köszönöm a hozzászólást. Az óvoda esetén van is tervezve  jutalom, nem is kevés 
összeg.  Én nem zárkózom el , hogy kapjanak plusz pénzt ,csak a z elosztás módjáról 
vitatkozunk, mert Zab Zsuzsanna úgy látja, hogy havonta jobb lenne a béremelés, én 
pedig az év végi jutalmat tartanám jónak. 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Én azt gondolom, hogy szép gesztus az év végén adott jutalom, de a csekkeket 
havonta kell fizetni és a megemelt bér esetén folyamatosan éreznék azt, hogy 
megbecsüljük, elismerjük  a munkájukat. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Év végén akkor ne kapjanak semmit? 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Én nem ezt mondtam. Én most 10% béremelést kértem a háziorvosi szolgálatnál, a 
konyhán és hivatalnál dolgozóknak. 
 
Suhaj Józsefné  települési képviselő:  
 
Az én véleményem végül is ugyanaz,,mint az előző alakalommal volt. Nem szeretnék 
belecsúszni egy olyan beszélgetésbe ,mint ami akkor volt. Egy picit manipulációnak 
érzem most , hogy most akkor idehozzuk a konyhai dolgozókkal a béremelést.  
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Megkérdezheti a képviselőasszonyt, hogy kinek a részéről érzi ezt manipulációnak?  
 
Suhaj Józsefné  települési képviselő:  
 
Meg kell indokoljam? 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Természetesen nem kell megindokolja, csak szerettem volna megtudni, hogy kinek a 
részéről érzi manipulációnak a képviselőasszony? Esetleg az én részemről érzi ezt? 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Biztos az én részemről érzi manipulációnak. 
 
Suhaj Józsefné  települési képviselő:  
 
Nem szeretnék erre válaszolni, mert ha erre válaszolok, megint belemegyünk egy 
olyan beszélgetésbe, mint decemberben és azt nem szeretném. Kitől hallottam ezt a 
felvetést?. 



 

22 

 

 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Én ezt értem és tudomásul veszem. Úgy gondolom azonban, hogy most egy elég 
súlyos vélemény hangzott el a képviselőasszony szájából és szerette volna tisztázni a 
kérdést. 
 
Suhaj Józsefné  települési képviselő:  
 
Nem szeretnék erre válaszolni. Én ezt így érzem és amit érzek az nem egy vélemény. 
Ezzel magamat minősítem, nem mást.  
 
 
 Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Ezt természetesen tudomásul veszem , de fontosnak tartom ismételten elmondani, 
hogy   Zab Zsuzsanna képviselőasszonynak a tegnapi nap folyamán, mikor 
megkeresett azzal, hogy szeretné újratárgyaltatni a hivatali dolgozók 
illetménykiegészítése mértékének emelését is, hogy ennek túl sok értelmét nem látom, 
hiszen a képviselő-testület ebben egyszer már döntött.  Tájékoztattam a 
képviselőasszonyt, hogy az SZMSZ-ünk alapján  hogyan tudja  a  kérdést 
újratárgyaltatni illetve javasoltam és kértem, hogy az ügyben vegye fel a kapcsolatot a 
polgármester úrral és vele egyeztessen. A  képviselőasszony megkereséséről 
egyébként a polgármester urat is tájékoztattam.   A  képviselőknek történő 
felvilágosítás nyújtás a munkánk részét képezi, ezt más ügyekben más képviselőnek is 
megtesszük.  
 
Suhaj Józsefné  települési képviselő:  
 
Akkor kénytelen vagyok azt mondani, ha mindenki tudja a véleményemet , ha 
mindenki tudja ,hogy mit gondolok, akkor minek ülök itt? 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Az óvodai, konyhai egészségügyi dolgozók béremelését ma terjesztettem elő. Nem 
tudtam mi arról a véleményed? Még csak az önkormányzati dolgozók béremelését 
tárgyaltuk decemberben , a többiek béremeléséről most kérjük a véleményedet.  
Hagyjuk a hivatali dolgozók béremelését és akkor tárgyaljuk most az egészségügy és 
a konyhai dolgozók béremelését. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Még egyszer szeretné elmondani,-  ha esetleg az előbb általa mondottak  félreértésre 
adtak volna okot- a tegnapi nap folyamán Zab Zsuzsanna képviselőasszonynak a 
hivatali dolgozók illetménykiegészítésének emelése kérdésére mondtam azt, hogy 
fölöslegesnek érzem. Hiszen ezt a kérdést a képviselő-testület 2013. decemberében 
már tárgyalta, arról döntött és nem gondolom, hogy önmagában az eltelt egy hónap 
alatt ezzel kapcsolatban a többségi vélemény változott volna. Tekintettel arra, hogy 
korábban a polgármester úrral folytatott, a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetésével kapcsolatos  egyeztetésen egyértelműen kiderült:  a megváltozott 
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finanszírozási adatok birtokában sem,  az állami támogatás növekedése, az 
önkormányzati hozzájárulás nulla forintra csökkenése ellenére sem változott a hivatali 
dolgozók juttatási rendeletével, az illetménykiegészítés mértékének emelésével 
kapcsolatos álláspontja, úgy gondoltam, hogy a többségi vélemény is valószínűleg 
változatlan marad.  Ha nem így van és változott ezzel kapcsolatban az álláspontjuk, 
akkor tévedtem. 
Az elmondottak remélem segítik a képviselőasszonyt abban, hogy az érzései 
tekintetében tisztábban láthasson. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm. Annyit szeretnénk hozzátenni, hogy nem  szeretném, ha elfajulna ez a 
vita, hiszen ha a dolgokat  meg tudunk beszélni normálisan, akkor tegyük úgy, mert 
másnak nincs értelme 
 
Az sem titok, hogy az évvégén összeültünk  Tóth József polgármesterrel Nagylókon, 
és ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy  jobb lett volna ,ha a 10%-os béremelésről 
először egyeztetünk, átbeszéljük ezt a dolgot. Ő is hallott róla, hogy itt ebből egy 
komoly vita kerekedett.  Lehet, hogy egyszerűbb lett volna és kihúztuk volna a dolog 
méregfogát.  Én a véleményemet nem változtattam meg, mert nem hiszem, hogy túl 
sok minden változott volna. Azt, hogy egy képviselő társunk ,  aki esetleg mást nem is 
tesz hozzá  mint  esetleges kézfelemelést, megteheti, szíve- joga  vagy esetleg 
kifejtheti azt is, hogy miért gondolja úgy a döntését, ezt mindenkinek magának kell 
eldönteni.   
 
Nem hiszem ,hogy bárki ezeket az embereket alulértékelné, nem ismerné el a 
munkájukat. Én továbbra is fenntartom a véleményem, az év végén adott jutalmat 
tartom jónak. 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Én még mindig nem értem, hogyha az állami támogatásból fedezhető lenne legalábbis 
a hivatali dolgozók esetén a 10%-os emelés, akkor miért nem támogatjátok? 
Mivel támasszátok alá a véleményeteket? Mi az indok?  Ha ez nem kerül az 
önkormányzatnak pénzbe, akkor  személyes dolog van a háttérben? Nem értem.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Én  továbbra is az év végi jutalomra teszem a voksomat. 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Értem, de nem tudom, hogy  miért, nem tudom, hogy ezt a véleményedet mivel 
támasztod alá. Én elmondtam, hogy miért javaslom a 10 %-os bérfejlesztést az 
egészségügyben, a konyhai dolgozóknál és a hivatali dolgozóknál. Elmondtam, hogy 
a csekkeket nekik is havonta fizetni kell és azt is, hogy a bérfejlesztéssel 
kifejezhetnénk egész évben a munkájuk értékelését és nemcsak év végén.  Nem csak 
év végén várják azt, hogy vajon úgy érzik, hogy jól dolgoztunk vagy nem dolgoztunk 
jól, kapunk vagy nem kapunk valamit.  Én úgy gondolom alátámasztottam a 
véleményemet. Azt is elmondtam, hogy az egészségügy kapcsán többen is 
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megkerestek a faluból, hogy kérjem meg a polgármester urat és a képviselő-testületet, 
hogy az  ápolónő  lelkiismeretes, jó  munkáját ismerje el. Az ápolónő ugyanis 
valószínű, hogy nyugdíjba fog menni és a lakosok kérték, hogy tegyünk meg mindent, 
hogy maradásra bírjuk. 
Én ezért terjesztettem elő ennek a kérdésnek a tárgyalását. Lehet, hogy kár volt 
előterjeszteni a hivatali dolgozók 10%-os bérfejlesztését, mert azt már egyszer 
valóban elutasította a testület többsége. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nincs ezzel semmi baj. Megbeszéljük és döntünk. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Szeretne Suhaj Józsefné képviselő társamnak elmondani, hogy én azért hoztam fel az 
óvodai,  konyhai béremelésének kérdését, mert Fischerné Koncz Katalin 
képviselőtársunknak az volt a legnagyobb baja decemberben,  hogy a jegyzőasszony 
csak a hivatali dolgozók bérének emelését hozta az ülésre és az, hogy a konyhai 
dolgozóknak miért nincs béremelés javasolva. Én úgy gondoltam, hogyha látjuk a 
költségvetést, látjuk, hogy megtehetjük a béremelést az egészségügyben dolgozók, a 
konyhások vagy az óvodai dolgozók esetén is a béremelést és a hivatali dolgozók 
esetén ez  nem kerül egy fillérünkbe sem ,akkor hátha  valakinek más a véleménye 
lesz és  dolgozóink  megkaphatják ezt a 10%-os béremelést. 
 
Ficherné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
De én már decemberben is azt mondtam ,hogy nem gondolkodtam bérfejlesztésben. 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
De akkor azt mondtad, hogy a konyhai béremelésen is el kellene gondolkodni. Most 
meg azt mondod , hogy nem gondolkodsz ott sem béremelésen. 
 
Ficherné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Persze , mert  úgy gondolom, hogy ha az egyik területen bért  fejlesztünk ,akkor a 
másikon is kell. 
 
Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Én is úgy gondolom, ezért is javasoltam minden területen a 10 %-os bérfejlesztést. 
 
Ficherné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
De én  azt  mondtam ,hogy nem gondolkodtam bérfejlesztésben. Nagyon jó az év végi 
egyszeri jutalmazás. 
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Zab Zsuzsanna  települési képviselő:  
 
Nem azt mondtad decemberben, hogy a konyhai béremelésen is  el kellene 
gondolkodni? 
 
Ficherné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Nem. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Én úgy gondolom ezen még sokáig vitatkozhatunk. De már látható, hogy nem 
változott a vélemény, akárki lenne is a mérleg nyelve. 
Mindenki elmondta a véleményét, Suhaj Józsefné, Fischerné Koncz Katalin és én is  
 és ti is. Mindenki ugyanazt, amit decemberben. Azt gondolom, hogy kibeszéltük a 
témát és ha nincs senkinek sem további hozzászólása, akkor akár szavazhatunk is a 
kérdésről. Én ugyanezt mondtam a ma reggeli találkozónkon is  Zab Zsuzsanna 
képviselőasszonynak.  
 
 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Szavazásra teszem fel Zab Zsuzsanna képviselő-társunk javaslatát. 
 
Kérem, hogy aki , aki egyetért Zab Zsuzsanna által a Hantos Községi Önkormányzat 
Háziorvosi Szolgálatánál valamint a Hantosi Főzőkonyhán foglalkoztatottak továbbá 
a Nagylóki KÖH-nél foglalkoztatottak esetén 10 %-os  béremelési javaslatával 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zab Zsuzsanna települési 
képviselő  által a Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál 
valamint a Hantosi Főzőkonyhán foglalkoztatottak továbbá a Nagylóki KÖH-nél 
foglalkoztatottak esetén 10 %-os  béremeléséről szóló határozati javaslatot kettő 
igen és három nem szavazattal , tartózkodás nélkül  nem fogadta el és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II.05.) számú 

határozata 
 

a Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál valamint a Hantosi 
Főzőkonyhán foglalkoztatottak továbbá a Nagylóki KÖH-nél foglalkoztatottak 

esetén 10 %-os  béremelés iránti képviselői indítvány elutasításáról  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Zab Zsuzsanna 
települési képviselő  előterjesztésében „ Döntés a Hantos Községi Önkormányzat 
Háziorvosi Szolgálatánál valamint a Hantosi Főzőkonyhán foglalkoztatottak 
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továbbá a Nagylóki KÖH-nél foglalkoztatottak esetén 10 %-os  béremeléséről” 
című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zab Zsuzsanna települési 
képviselő által a Hantos Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál 
valamint a Hantosi Főzőkonyhán foglalkoztatottak továbbá a Nagylóki KÖH-nél 
foglalkoztatottak esetén javasolt  10 %-os  béremeléséről  szóló javaslatát nem  
fogadja el. 
 

5. napirend 
 
Hantos  Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása.  

 
 

A  képviselő-testület tagjai az  előterjesztést a mellékletekkel  , a  rendelet 
tervezetet a hatásvizsgálati lappal  áttanulmányozás végett írásban megkapták, 
jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Formailag nem a megszokott az idei költségvetési rendelet, ez egy kicsit zavaró lehet, 
de  ezt a törvény írja így elő. Kiderül belőle, hogy milyen tartalékkal zárjuk 
feltehetően ezt az évet, milyen elnyert pályázataink vannak, milyen eszközök 
beszerzésére szeretnék javaslatot tenni. Azt hiszem, hogy  a biztonságos működés és 
azt az apránként haladást, amit minden évben megteszünk,  tartalmazza a 
költségvetés. 
 Nem hiszem, hogy nagy újdonságok lennének pályázatokban. Bár nagyon örülnénk 
egy olyan pályázatnak, amire sajnos csak ígéretek vannak, amivel a  Rákóczi , 
Hunyadi utcák felújíthatnánk.  Tartalékunkból az önerőre bőven futna.  
A fejlesztéseknél már csak prioritási sorrend  illetve az, hogy  mire van szüksége a 
lakosságnak , kérdése az, hogy mit valósítunk meg. Szóba jöhet az utak karbantartása, 
járdák felújítása, építése akár a közmunka program keretében is, vagy az anyag 
megvásárlása mellett lakossági társadalmi munkával vagy önerőből.  
  A 147 .505.000 Ft főösszeggel számolva,  várhatóan egy jó költségvetési évnek 
nézünk elébe.  
Nagyobb beruházás, ami előtt még állunk az arzénmentesítés. Ez még hozhat egy-két 
meglepetést, a 2. forduló összköltségére még csak bizonytalan számítás van: kb.   60-
70 millió forint. A  mostani állás szerint számítás szerint 85% garantált támogatás van 
a vízberuházásra, 15% elnyerhető támogatás. Az, hogy ezt a beruházást az idei évben 
be kell-e tervezni, még nem derült ki, így most ez nincs is benne a költségvetésbe.  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el 
véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 
 
Hozzászólások: 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
A 21 millió forint beruházási összeg,   mit takar?  Ez az idei évre van betervezve? 
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Fischer József polgármester:  
 
Igen, erre az évre.3 LEADER –es  elnyert pályázat 27%-os önerejét takarja. 
 
A LEADER pályázat esetén pályázatonként 1,1 millió forint az önerő. A többit 
visszakapjuk. 14,5 millió forintból vissza fogunk kapni 11,5 millió forintot.  
Be lett még tervezve egy EKG gép vásárlás ,járdaépítés  a templom és a Hivatal 
között, buszmegálló építése is, melyek közül utóbbi a tavalyi költségvetésbe is 
szerepelt. A járda építéshez kapcsolódva kiegészítésképpen elmondom, hogy a 
térköveket gyártó LEIER  cég írt ki egy pályázatot, melyen az építés  alapanyag részét 
lehet elnyerni, ami  a 635 ezer forintos összköltségből  500 ezer forintot  tenne ki.. Ha 
sikeresen pályázunk tehát ez a beruházás ezzel az 500.000 Ft-tal kevesebbe fog 
kerülni. Egy szép buszmegálló és biztonságos járdaszakasz épül, ha nyerünk ezen a 
pályázaton. A civil szervezetek  támogatása , a rendezvényeink költsége sem nagyon 
változott. Ugyan olyan összeggel lettek a támogatások betervezve, mint tavaly.  A 
tavalyi táblázat egyszerűbb és átláthatóbb volt, de sajnos most ezt kell használni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti 
rendszerei. A helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az 
önkormányzati gazdálkodás feltételei és módjai is megváltoztak. Szigorúbb 
gazdálkodási szabályok, forrás-struktúra megváltoztatás, kötöttebb finanszírozás, 
szigorodó külsőforrások bevonási lehetőségei léptek életbe. Az új feltételek mellett is 
biztosítandó közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátásának alapja a pénzügyi 
gazdálkodást megalapozó, stabil alapokra épülő költségvetés. 
A 2014. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a 
legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák: 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.CCXXX. évi törvény, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a  
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr), 
2013. december 17-én került kihirdetésre a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (2) bekezdése értelmében a 
jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester a központi 
költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 
képviselő-testületnek. Ezért 2014. évben a polgármesternek legkésőbb 2014. február 
5-ig jogkövetkezmény nélkül tudja beterjeszteni a képviselő-testület számára a 
költségvetési rendelet tervezetét illetve a képviselő-testület legkésőbb eddig el kell 
fogadja  a költségvetését. 
Az előbb említett jogszabályi előírások figyelembevételével készítettük el a  rendelet-
tervezetet.  
A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-
(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint 
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a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek- ide értve a Hantosi 
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődét  is -, bevételeit és kiadásait . 
A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külsőfinanszírozású működési 
célú költségvetési hiány nem tervezhető. 
Ami formailag is nagyobb változás, hogy a költségvetési rendeletből bizonyos 
táblázatok az előterjesztés mellékletébe kerültek át – például az előirányzat 
felhasználási ütemterv vagy a 3 évre történő gördülő tervezés.  
 
Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének 
tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a 
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik 
vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével 
együtt, így arról nem külön határozattal dönt a képviselő-testület, hanem az idei évtől  
költségvetési rendelet egyik mellékleteként  került meghatározásra. 
A mellékletek egy új oszlopot az úgynevezett rovatrendet valamint a korábbi 
szakfeladatokra történő tervezést felváltotta a kormányzati funkciókra történő 
tervezés. 
A rendelet tervezet összeállítása – éppen a változások száma miatt- több terhet ró a 
Hivatalra. Szeretné megköszönni kollegái a gazdasági vezető és a pénzügyes 
kolleganő megfeszített munkáját. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Én is köszönöm a pénzügyi kolleganő munkáját, mert nem kevés munka volt a 
költségvetés összeállításával. 
 
 Én bízom abban, hogy azt  az ígéret, amit azoknak a településeknek tettek, akiknek 
nem volt adóssága betartják . Remélem kapunk pályázati lehetőséget a Rákóczi – 
Hunyadi út  felújítására, kész tervekkel várjuk a lehetőséget. Bízzunk benne ,hogy be 
is tartják az ígéreteket. 

 
 

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 Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló előterjesztést és  önkormányzati rendelet - tervezetet  
fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó rendelet-tervezetet  elfogadja, az   névolvasásra 
igennel, vagy nemmel szavazzon. 
 
Fischer József: igen, Fischerné Koncz Katalin: igen, Hangyál Csaba : igen, Suhaj 
Józsefné: igen, Zab Zsuzsanna: igen. 
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Szavazás a rendeletről:  
Minősített többséggel:  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta:  
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2014. (  II.06.  )  számú 

rendelete 
 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  

önkormányzati rendelet -   tervezetet elfogadja és rendeletté 
emeli. 

 
( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 

6. napirend 
 

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

ellátásokról szóló 11/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a  rendelet tervezetet a 
hatásvizsgálati lappal és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet 
tervezet   áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Fel szeretném kérni a jegyzőasszonyt ,hogy mondja el  mi indokolja ennek a 
rendeletnek a módosítását. 

 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 12-én tartott 
ülésén  megalkotta  a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és 
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gyermekvédelmi támogatásokról  és személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletét. 
 
A rendeletben többek között szabályozásra került az önkormányzati segéllyel 
valamint a közgyógyellátásra való jogosultság feltételei. 
 
A jogalkalmazás során – különösen a közgyógyellátásra való jogosultság és a temetési 
költségekhez történő hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély esetén az 
elfogadott  jövedelmi határok miatt több rászoruló számára nem tudunk támogatást 
nyújtani. 
 
Mindkét támogatási forma egészségügyi vagy mentális okok miatt különösen 
kiszolgáltatott helyzetbe került személyek részére nyújtható segítség, amely esetében 
a kérelmezők jövedelmi viszonyainak figyelembevételével indokolt a korábban 
megállapított  jövedelmi határok módosítása.  
 
A rendelet tervezetben ezen kívül a jogszabályi változások miatt szükséges plusz 
adatok miatt  javaslatot teszünk az önkormányzati segély benyújtására vonatkozó 
nyomtatvány módosítására is. 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Köszönöm az előterjesztést.  
Az indokok elég egyértelműek. Való igaz, hogy temetési segély esetén  illetve a 
közgyógyigazolvány esetén indokolt, hogy azok, ,akik rászorultak ,ne pár száz forint 
miatt ne juthassanak hozzá ehhez az ellátáshoz.  

 
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  „  pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról  és személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról önkormányzati 
rendelet  tervezetet fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a   pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és 
gyermekvédelmi támogatásokról  és személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  önkormányzati rendelet tervezetet  elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
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Szavazás a rendeletről:  
Minősített többséggel:  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
öt     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta:  
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2014. (  II.06.  )  számú 

rendelete 
 

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

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2013. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet   

elfogadása 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

A   pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és 
gyermekvédelmi támogatásokról  és személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2013. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet -   tervezetet elfogadja és rendeletté 
emeli. 

 
( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
 

7. napirend 
 

                                                        Bejelentések 
 

1. Döntés  a 0228/1  hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú  ingatlan tartós bérbeadására  
irányuló kérelemről 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő  0228/1  hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú  
ingatlan tartós bérbeadására  irányuló kérelmet és a határozati javaslatot 
a képviselő-testület tagjai áttanulmányozás végett  megkapták, írásban a 
jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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Fischer József polgármester:  
 
 
Lepcsényi Tamás ,miután megkapta a határozatot ,hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 0228/1 hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú ingatlan  értékesítést a Képviselő-
testület nem támogatja, jelezte, hogy  szeretné bérbe venni ezt a területet.  
A terület megosztásával kapcsolatban keletkezett költségeket időközben kifizette. 
Kérelmező hosszú távon szeretné bérelni ezt a területet.  
 
A kiküldött határozati javaslatban szereplő bérleti díj, illetve a 10 év bérleti idő csak 
javaslat, azon lehet változtatni. 
Azt viszont szeretném, ha a végleges bérleti szerződésbe az belekerülne, hogy ha 
bármilyen útelzárás történne ,akkor mi hogyan lépünk fel ez ellen. Nekünk nem az a 
lényeg ,hogy itt olyan terület legyen  ,ahová csak adott személyek mehetnek be. Az 
utat amúgy sem lehet kisajátítani, az utat elzárni nem lehet ,a közlekedést nem lehet 
akadályozni! Én voltam az egyetlen ,aki az eladás mellett állt, bár azzal lehet, hogy 
egy vagyonvesztés jött volna létre. . Ha ő ezt a tavat működteti, hozzon ide turistákat, 
teremtsen munkahelyet. A rendezvényeinket támogatta.  
Én javaslom a határozati javaslat  elfogadását. 
Kérem a képviselők véleményét, hogy a 10 éves bérleti időt illetve az 5 Ft / m2 bérleti 
díjat megfelelőnek tartják-e? 
A rétet 1 Ft/m2 bérleti díjért, a szántókat 4 Ft/m2 bérleti díjért adjuk bérbe, így ezt a 
díjat a magam részéről elfogadhatónak tartom.  
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 
 Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Kiegészítésképpen szeretné elmondani, hogy a kérelem a mai napon érkezett , ezért 
kapták meg a képviselő-testületi ülés előtt a képviselők a határozati javaslatot.  
A kérelmező által bérelni kívánt önkormányzati ingatlanok udvar művelési ágban 
vannak nyilvántartva 
Már a polgármester úrnak is elmondtam a képviselő-testületi ülés előtt, hogy a 
bérbeadás esetén is  nemcsak a bérleti díjról illetve a bérbeadás időtartamáról kell 
döntsön a képviselő-testület, hanem a bérleti szerződés- tervezetét kellene 
megtárgyalnia és arról kellene döntést hozzon a képviselő-testület.. 
 
Éppen ezért szerepel a határozati javaslatban az a kitétel:  „ a  Képviselő-testület  
felhatalmazza a polgármestert, hogy a  fenti kikötéseket is tartalmazó az 
önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő 0228/1 
hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 m2 területű  valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar 
művelési ágú, 465 m2 területű ingatlanok bérleti szerződés tervezetének ügyvéd általi  
elkészítéséről gondoskodjon,  és az elkészült bérleti szerződés tervezetet végső 
jóváhagyás végett terjessze a képviselő-testület elé. 
 



 

33 

 

 
 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Ez így van.  A bérleti szerződést még a képviselő-testület egyszer tárgyalni fogja, 
addig nem kerül aláírásra. 
Valóban célszerűbb e bérleti szerződés tervezetét ügyvéddel elkészíteni és az 
elkészült tervezetet végső jóváhagyás végett a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
 
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
Fischer József polgármester:  
 

Javasolja , hogy a képviselő-testületet, hogy a „ Döntés  a 0228/1  hrsz-ú és 0228/3 
hrsz-ú  ingatlan tartós bérbeadására  irányuló kérelemről”  
című  határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki „ Döntés  a 0228/1  hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú  ingatlan tartós 
bérbeadására  irányuló kérelemről” 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  
6./2014.. (II.05.) számú határozata 

 Döntés  a 0228/1  hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú  ingatlan tartós bérbeadására  irányuló 
kérelemről 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta „Döntés  a 0228/1  hrsz-ú és 0228/3 hrsz-ú  
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ingatlan tartós bérbeadására  irányuló kérelemről ” című előterjesztést és az 
ügyben az alábbi döntést hozta: 
 

 
 Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Lepcsényi Tamás ( 8000 
Székesfehérvár,  Becskereki utca 52/a. szám alatti lakosnak az 
Önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását követő 
0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 m2 területű  valamint a 0228/3 hrsz-ú 
udvar művelési ágú, 465 m2 területű  ingatlan tartós bérbeadására irányuló 
kérelmével kapcsolatban úgy dönt, hogy  
az Önkormányzat tulajdonát képező 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 
m2 területű  valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 területű  
ingatlanainak 
 Lepcsényi Tamás ( 8000 Székesfehérvár,  Becskereki utca 52/a. szám alatti 
lakos részére történő tartós bérbeadásához az alábbi feltételek teljesülése 
mellett adja meg  elvi hozzájárulását: 
 

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú 
ingatlan megosztását követő 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 m2 
területű  valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 területű 
ingatlanokat a szerződéskötéstől számított  10 évre  5Ft/ m2 bérleti díjért  
adja bérbe. A bérleti szerződéskötésnél a jelen határozatban elfogadott –  
bérleti díj mértékének  évente  az adott év szeptemberében  KSH által 
közétett infláció mértékével történő megemelését- rendelkezést be kell 
építeni.   
 
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú 
ingatlan megosztását követő 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 m2 
területű  valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 területű 
ingatlanok  tartós bérbeadásához  azzal a feltétellel járul hozzá,  
 
ha a bérlő a bérleti szerződésben  kötelezettséget vállal arra, hogy az 
általa bérelni kívánt  ingatlanokat csak úgy használja, keríti körbe, hogy 
azzal a  kizárólag az Önkormányzat tulajdonában lévő és maradó 0228/2 
hrsz-ú út művelési ágú ingatlan szabadon, bárki által használatát nem 
akadályozza , a 0228/2 hrsz-ú utat sem kapuval, sem egyéb módon nem 
zárja el a közlekedés elől.  Fenti feltétel megszegése esetén a Képviselő-
testület  szerződésben köti ki a 0228/1 és a 0228/3 hrsz-ú ingatlanoknakra 
vonatkozó bérleti szerződés azonnali hatályú megszüntetésének és a 
területek használatának  az  Önkormányzat részére történő visszaadása  
lehetőségét. 
 
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú 

ingatlan megosztását követő 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 
m2 területű  valamint a 0228/3 hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 
területű ingatlanok tartós bérbeadásához  azzal járul hozzá,  hogy az 
bérbeadással kapcsolatos  költségeit a Bérlő fizeti. 

 
 

 A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy a  fenti kikötéseket is 
tartalmazó az önkormányzat tulajdonát képező 0228 hrsz-ú ingatlan megosztását 



 

35 

 

követő 0228/1 hrsz-ú udvar művelési ágú, 1788 m2 területű  valamint a 0228/3 
hrsz-ú udvar művelési ágú, 465 m2 területű ingatlanok bérleti szerződés 
tervezetének ügyvéd általi  elkészítéséről gondoskodjon,  és az elkészült bérleti 
szerződés tervezetet végső jóváhagyás végett terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Fischer József  polgármester 
Határidő: 2014. március 15. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 

2. Hó eltakarítás, síkosság mentesítés 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 

 
Egy kicsit soká lett letakarítva a csúszós út ,bár utána jól le lett takarítva az út. Az 
óvodában hogyan  működött a kazán , mi van vele? A névtelen utcában kész-e a 
közvilágítás? 

 
Fischer József polgármester:  
 
Nem minden helyen volt lesózva vasárnap az út, sajnos későn szereztünk be speciális 
úti sót. Utána beszereztünk forgácsot és folyami homokot.  
A kazán: egy jelentős megtakarítást fogunk elérni. Pénteken este állítják vissza a 
gázfűtést a fűtők. Hétfőtől péntekig pedig abból a fából fűtünk, amit kitermeltünk, 
illetve a vásárolt szalmával. Azt gondolom, hogy a gázköltségünk egyharmadára fog 
lecsökkenni. Igaz még a tanulási folyamat elején vagyunk, mert ha a puffer tartályban 
a víz 50-55 celsius fokos, az óvoda egyik csoportszobájában már 24 celsius fok van. 
Nagyon oda kell arra figyelni, hogy miből, mennyit tesznek a kazánra, ezt még ki kell 
tapasztalni.  
A -11 és – 15 celsius fokos éjszaka után is csak 18 celsius fokra hűlt le a 
csoportszoba.  
Összességében úgy gondolom  egy jó beruházás volt ez a kazánvásárlás.  
 
A Névtelen közben lehet ,hogy túllőttünk a célon,mert  a kettő lámpa soknak tűnik,  
nagyon világos lett ott. Én azt gondolom, hogy egyet el tudunk vinni egy másik 
helyre, ahol szükséges.  Akár a Zrínyi utca és a Jókait összekötő Thököly utcába, akár 
a Rákóczi közbe, ahol szintén vannak sötét részek. A közvilágítás bővítését a 
közbiztonság növelése végett végeztük, de jelentős közbiztonság javulást várok a 
térfigyelő kameráktól is. 
 
 
 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
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A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el. 
 

 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Megköszönöm  a megjelenést, s az  ülést  18. 25 órakor   bezárom.                      

    

 

K.m.f. 

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

 
 
 
 
 
 

/ :Suhaj Józsefné:/ 
jkv. hitelesítő 


