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Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné  Koncz Katalin  
                         Hangyál Csaba                     
                         Suhaj Józsefné  
                         települési képviselő 

                          
                                                         
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika körjegyző  
  Samuné Léhner Erzsébet jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távolmaradt:  
                                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  négy        fő jelen van 
,azt  megnyitja.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba    települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  négy  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 ebben a hónapban meg kell tárgyalni és döntést kell 
róla hozni.  
 
 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
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Napirend:  
 
1./   Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programozási időszakra 
történő felkészülésben, valamit az ehhez kapcsolódó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
megalkotásában való részvételről valamint az Önkormányzat Mezőföldi Híd 
Térségfejlesztő Egyesületben való tagsági viszonya megerősítéséről 

 
Előadó:  Fischer József polgármester 
 
2./ Várpalota Város Polgármesterének a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás 
tagi Önkormányzatainak Polgármesterei részére megküldött 2014. január 15-én kelt levelével 
kapcsolatos állásfoglalás 
 
Előadó:  Fischer József polgármester 
 
 

 

 
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
 

1. napirend 
 

Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programozási időszakra 
történő felkészülésben, valamit az ehhez kapcsolódó Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia megalkotásában való részvételről valamint az Önkormányzat 
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületben való tagsági viszonya 
megerősítéséről 

 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést ,  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Egy szándéknyilatkozattal kell megerősítenünk, hogy mi szeretnénk a Mezőföld  Híd  
LEADER  csoportban maradni, mert átalakulnak a LEADER csoportok. Változik az 
elnevezésük- a HACS : Helyi Akciócsoportok elnevezése valószínűleg más lesz- 
változnak a területek is  Például Lórév már nem hozzánk fog tartozni, mert egyrészt a 
Duna másik oldalán van illetve más megyében is van. A feltételek nem változtak, a 
tagdíjat,- amennyi volt - fizetni kell természetesen. Én elégedett vagyok ezzel a 
LEADER csoporttal, a pályázatainkhoz nyújtott támogatással is elégedett vagyok 
éppen ezért nem is szerettem volna javasolni, hogy menjünk át máshová. Ugyanis 
most lehetne esetleg egy szándéknyilatkozattal máshová, más LEADER csoporthoz 
csatlakozni, de ezt nem javaslom. Lesznek olyan LEADER csoportok is, melyek 
esetleg a tagi létszám miatt meg fog szűnni, mert működésüket létszámhoz kötik.  
Bennünket ez nem veszélyeztet, mert 18 önkormányzat és több mint 60 magánember 
van ebben a LEADER csoportba. Szerintem mind létszámban, mind egyéb 
feltételekben megfelelő ez a csoport.  
Ami miatt ezt a döntést meg kell hoznunk tehát az, hogyha  ebbe  átalakult  LEADER  
csoportba továbbra is  részt kívánunk venni szükséges egy szándéknyilatkozat. Ez 
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arról szól, hogy  mi továbbra is ennek  a LEADER csoportnak a  munkájában 
szeretnénk részt venni. Holnap lesz egyébként Mezőfalván egy gyűlésünk , ahová már 
vinni kell a szándéknyilatkozatunkat. 
 
Kérem ,hogy az Önkormányzat hozza meg döntését arról,  hogy a 2014-2020 közötti 
ciklusra – most nem ilyen hosszú távra döntünk- de most egyenlőre  - az 
Önkormányzat ebbe a LEDER csoportba szeretne tag lenni.  Ez nem jelenti azt, 
hogyha nekünk egyébként bármi bajunk, gondunk lenne az elkövetkező időben 
onnantól fogva kiléphetünk bármikor. 
 
Kérem a  Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot  vitassa 
meg és az ügyben hozza meg döntését.  
 
 
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket 

tegyék fel. 
 
 

Hozzászólások:  
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A szándéknyilatkozatot tartalmazó határozati javaslat szerint az Önkormányzat ezzel a 
döntésével a 2014-2020 közötti időszakra nyilvánítja ki azon szándékát, hogy  
továbbra is tagja kíván lenni a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnek, mely 
egyesület jelenleg LEADER HACS címmel rendelkezik. A polgármester úr az előbb 
említette, hogy most járt le az előző LEASER fejlesztési időszak és most ennek 
lejártakor van mód másik LEADER csoporthoz csatlakozni. Ez is azt mutatja, hogy 
2014-2020 között az Önkormányzat tagja marad a Mezőföld Híd Térségfejlesztési 
Egyesületnek és legközelebb 2020-ban nyílik lehetőség a változtatásra.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Persze ,ez  így van, 2020-ig nem lehet ebből a csoportból kilépni, ha elfogadjuk ezt a 
szándéknyilatkozatot. Ez azt jelenti, hogy 2014-2020. közötti időszakban az 
Önkormányzat tagja marad a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesületnek. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Azért kérik ilyen hosszú távra meghozni a döntést , mert régebben volt rá példa, 
hogyha a polgármesterek úgy gondolták, hogy egyik helyen kevés a pénz pályázatra 
,átmentek egy másikba, és mentek egyik csoportból a másikba. Persze  mindig kellett 
egy- vagy kettő pártoló tag, aki a csoportba jelentkezést támogatta. Szerintem ezt a 
lehetőséget próbálják jogilag megszüntetni. Én úgy gondolom, hogy eddig is nagyon 
jó lehetőségeket biztosított ez a csoport, azt javaslom, hogy maradjunk itt. 
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Szeretném megkérdezni , hogy  most a szándéknyilatkozattal együtt nem kell-e 
terveket is beadni, mert a televízióban és a Fejér Megyei Hírlapban is olvasni lehet, 
hogy már most várják a terveket, mert ezeket fogják csak támogatni . Például  a Fejér 
Megyei Hírlapba lehet olvasni, hogy Aba  kettőszáz fejlesztési tervet adott be. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Most csak a csoportba való maradásról nyilvánítjuk ki a szándékunkat. Terveket, 
ötlettárakat  majd csak április május folyamán fogják bekérni. Szerintem csak 
választások után kristályosodik ki ,hogy mikor és mennyi pénz lesz. Azt már most 
elmondták, hogy a munkahelyteremtést fogják támogatni, tehát ilyen terveket kell 
keresnünk. Azt mondták a faluközpont fejlesztést, térkövezést ,műfüves focipályát 
felejtsük el. Bár én ezt még nem láttam. Ha ötletélésre kerül sor, akkor úgyis leülünk 
és majd megbeszéljük, hogy Hantosnak mi fontos .  Valószínűleg nem lesznek túl 
nagy beruházások. Felújítás esetében esetleg el lehet menni 30 millióig. 
 
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  Szándéknyilatkozatot a 2014-2020 közötti 
vidékfejlesztési programozási időszakra történő felkészülésben, valamit az ehhez 
kapcsolódó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotásában való részvételről 
valamint az Önkormányzat Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületben való tagsági 
viszonya megerősítéséről megállapodás elfogadásáról szóló    előterjesztést és 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a  határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy      igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2014. (I.29.) számú  határozata 

 
Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési programozási időszakra 

történő felkészülésben, valamit az ehhez kapcsolódó Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia megalkotásában való részvételről valamint az Önkormányzat 

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületben való tagsági viszonya 
megerősítéséről 

 
 

 Hantos községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése értelmében a 2014-
2020 közötti vidékfejlesztési programozási időszakra történő felkészülésben, 
valamit az ehhez kapcsolódó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotásában 
Hantos település részt kíván venni.  
 Hantos település tagja kíván lenni továbbra is a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő 
Egyesületnek, mely egyesület jelenleg LEADER HACS címmel rendelkezik. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014-2020 közötti 
vidékfejlesztési programozási időszakra való felkészüléshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. január 31. 

 
 
 
 

2. napirend 
 

Várpalota Város Polgármesterének a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Társulás tagi Önkormányzatainak Polgármesterei részére megküldött 2014. január 15-
én kelt levelével kapcsolatos állásfoglalás 

 
 

A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a    határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
Fischer József polgármester:  
 
Még a 2013-as év végén a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulási Tanács 
ülésén  Várpalota jelezte, hogy a társulási megállapodás több pontjával nem ért egyet. Olyan 
pontokkal ,amely pontokkal egyébként 166 település egyetértett. Kicsit furcsa helyzet alakult 
ki: nem is akarnak kiszállni, de nem is akarnak velünk dolgozni. Ráadásul ez a hulladék- 
kezelés, szemétszállítás  korábban Várpalotának komoly bevételt hozott, egy saját 
önkormányzati céggel ellátták a város és a környező  települések szemétszállítását. Most 
,hogy bejöttek a Társulásba komoly bevételtől estek el, mert a környező települések 
elpártoltak tőlük. . Mi a kistelepülések, de a többi település is azt nézte, hogy hosszú távon ki 
nyújt jobb feltételt, a hulladékkezelést ki oldja meg a legjobban. Nekünk az a fontos, hogy 
innen a faluból a hulladék legyen elszállítva, legyen aki elviszi a szemetet, legyen aki fogadja 
a szemetet.  Ha szembe kell mennünk Várpalotával ,hát szembe megyünk, ha  Várpalota 
bepereli az Önkormányzatunkat a másik 165 önkormányzattal együtt,  akkor a Társulás jogi 
képviselője majd képvisel minket is a Bíróságon. 
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 Én azt javaslom, hogy maradjunk a Társulásban.  Ha mi kiszállnánk a Társulásból, nagyon 
magunkra maradnánk, nem tudjuk egyedül a szemétszállítást megoldani. Nekünk a Vertikál jó 
partner, és nincs versenyképes alternatíva. Nekünk a nagy 166 fős konzorcium több segítséget 
tud nyújtani. Ez a mi Társulásunk eddig is jól működött. Pár forintért nem érdemes 
kockáztatni. Még a 60 illetve 80 literes kuka sincs kizárva, hogy nálunk is lesz. A törvényeket 
Ők betartják.  Soha nem lesz mindenkinek megfelelő a szemétszállítás  , de szerintem nem 
szabad kiszállni ebből a Társulásból. 
 
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 „a Várpalota Város Polgármesterének a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás tagi Önkormányzatainak Polgármesterei részére 
megküldött 2014. január 15-én kelt levelével kapcsolatos állásfoglalásról” című  határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy  igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(I.29.) számú 

határozata 
Várpalota Város Polgármesterének a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Társulás tagi Önkormányzatainak Polgármesterei 
részére megküldött 2014. január 15-én kelt levelével kapcsolatos állásfoglalásról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a 
Várpalota Város Polgármestere 2014. január 15-én kelt - nyilatkozat a Társulás 
megszűnésével kapcsolatban tárgyú - levelében foglaltakat elutasítja. 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete , mint a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnésének a 
Társulási Megállapodás XII. pontjában meghatározott feltételei nem állnak 
fenn. A Társulás által létrehozott egységes hulladékgazdálkodási rendszer 
keretében valósul meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a 
hulladékgazdálkodás fejlesztése.  
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyetért a Társulási Tanács 
57/2013. (XI.11.) sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz „ A Közép-Duna 
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Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának Várpalota 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a határozata 2. pontjában 
megfogalmazott Társulásból történő kiválási szándékának bejelentését tudomásul 
veszi azzal, hogy a kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a Társulási 
Megállapodás, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit 
kell figyelembe venni.”.  
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen döntéséről Várpalota Város 
Önkormányzatának Polgármesterét valamint a a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást  értesítse. 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Fischer József polgármester 

 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
A képviselő-testület ülésén több napirendi pont neincs. 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést  17. 20 órakor   bezárta.                      

    

 

K.m.f. 

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

 
 
 
 
 
 

/ :Hangyál Csaba:/ 
jkv. hitelesítő 


