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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november
11-én ( kedden) 17.15 –órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Bódi Zoltán
Fischerné Koncz Katalin
Kertész Mihály
Koncz Ferenc

települési képviselők

Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző
Finta Florencia jegyzőkönyvvezető

Napirend előtt:
Fischer József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből öt fő
jelen van. Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani
képviselőt.

Kertész Mihály települési

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő 5
települési képviselő szavazásával négy igen szavazattal, egy tartózkodással és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Kertész Mihály települési
képviselőt megválasztotta.

Fischer József polgármester :
Elmondja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Kérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület a javasolt napirendet a jelenlévő öt képviselő szavazásával
öt igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.
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Napirend:
1./ Döntés a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület átmeneti támogatás nyújtása
iránti kérelméről, támogatási szerződéskötésről
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
4./ Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Fischer József polgármester
5./ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
6./ Bejelentések
Fischer József polgármester:
Mielőtt a képviselő-testület rátérne az 1. napirendi pont tárgyalására, Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 11-én tartott zárt ülésén hozott
alábbi döntéséről szeretnék tájékoztatást nyújtani.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 11-én
tartott zárt ülésén megtárgyalta és elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatokat és a 83/2014. (XI:11.) számú
határozatával úgy döntött, hogy valamennyi határidőben benyújtott 6 pályázót
támogatásba részesíti. A Képviselő-testület az „A” típusú pályázatot benyújtott
pályázók közül 2014/2015. II. félévben és 2015/2016. I. félévben havi : 8.000.--Ft
azaz nyolcezer forint támogatásban részesít 2 főt, a 2014/2015. II. félévben és
2015/2016. I. félévben havi : 7.000.- Ft azaz hétezer forint támogatásban részesít
egy főt és a 2014/2015. II. félévben és 2015/2016. I. félévben havi : 5.000..—Ft
azaz ötezer forint támogatásban részesít három főt. a támogatosok összértéke
380.000 Ft.
Reméljük a támogatott fiatalok a felsőoktatási intézményekben megszerzett
tudásukat hazánkban illetve településünkön hasznosítják majd.
Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.
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1. napirend
Döntés a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület átmeneti támogatás nyújtása
iránti kérelméről, támogatási szerződéskötésről
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a kérelmet és mellékleteit a határozati
javaslatot, támogatási szerződés tervezetet és mellékleteit áttanulmányozás végett
írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Amit tudni kell erről az egészről, hogy a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület,
LEADER egyesület, amelynek mi is tagjai vagyunk, Kulcsi központtal egy jól
működő 19 önkormányzatot és 60 vállalkozót magába foglaló egyesület. a kiküldött
előterjesztésben szerepel a most benyújtott kérelem oka is.
Ez az egyesület egy visszatérítendő támogatást kér tőlünk melynek oka, hogy az
egyesület munkaszervezetének vezetője ellen egy külső bejelentés alapján a
költségtérítésének vizsgálata indult el 2009-2011. közötti időszakra. Állítólag a
gépkocsi használatát nem jól, nem az aktuális törvényeknek megfelelően számolta el.
Az egyesület egy minimális munkaszervezettel dolgozik. Az egyesületnek a kifizetési
összegét zárolták, ennél fogva a dolgozók a fizetésüket sem tudták felvenni és a
számláikat sem tudták fizetni április óta. Amíg ennek a vizsgálatnak nincs vége, addig
az egyesület dolgozói nem tudnak a pénzükhöz hozzájutni.
Van egy vállalás az egyesülettel kapcsolatban, ami az, hogy ezt az egyesületet 2015.
augusztus 31-ig működtetni kell, fenn kell tartani. Az Egyesület működésére már van
odaítélt támogatás is – 54 millió forintot már megszavaztak a további működésére, de
most a számlák zárolása miatt nem tud az egyesület a működésére kapott
támogatáshoz hozzáférni.
Az egyesület segítségével jutottunk mi is lehetőségekhez, civil szervezetek és
vállalkozók is kaptak közreműködésükkel támogatást. Igaz az egyesület a pályázati
pénzek kapcsán csak egy közreműködő szervezet, de működése a település javát
szolgálta.
A vizsgálat nem az Egyesület működésére irányul, nem az történt, hogy ott
valamilyen szabálytalanság történt volna, hanem az egyesület munkatársának
útiköltség térítését vizsgálja a NAV és emiatt történt a számlák zárolása is. Majd a
vizsgálat kideríti, hogy ez a személy jól számolt-e el, ha nem, befizeti amit kell és a
számlát felszabadítják.
Emiatt az ügy miatt már háromszor gyűltünk össze a LEADER-ben és próbáltunk a
végére járni ennek a történetnek.
Én a kapott lehetőségek miatt azt javasolom a képviselő testületnek, hogy erre a
helyzetre nyújtsunk támogatást.
Ahhoz, hogy az Egyesület fennmaradjon kérik a támogatást. Ezt nem csak tőlünk,
hanem az összes nyertes önkormányzattól és vállalkozótól kérik.
A kiküldött táblázatból látható, hogy a 11. helyen állunk a kapott támogatás
„ranglistáján” . Látszik a kiküldött anyagból az is, hogy ki mennyit nyert.
Az elnökség részéről volt egy olyan kérés, hogy az önkormányzatoktól
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500.000,-Ft-ot, a civilszervezetektől pedig 100.000,-Ft-200.000,-Ft-ot, a
vállalkozóktól 100.000,-Ft-100.000,-Ft-ot szeretnének kérni.
Ennek kapcsán volt vita, mivel az elnyert összegekben nagyon nagy a szórás. Tehát
van, aki nagyon keveset kapott, és van, aki sokkal többet.
Voltak olyan önkormányzatok, akik el tudták vállalni az 500.000,-Ft befizetését.
Többen voltunk, azonban akik jeleztük, hogy az 500.000,-Ft-ot biztosan nem tudjuk
vállalni, így a javaslatomban is 300.000,-Ft szerepel. A faluvédő egyesület ehhez
hozzájárulni nem tud, hiszen mi támogatjuk azt is.
Hantos településről információim alapján az Etol Aromaház KFT 200. 000,-Ft
támogatást nyújt a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesület részére, így az
önkormányzati támogatással együtt Hantos a többi önkormányzathoz hasonlóan
összesen 500.000 Ft támogatást biztosít az Egyesület részére.
Kertész Mihály települési képviselő:
Igazából vannak érthetetlen dolgok. Mi lesz ha úgy járunk vele, mint a cigány a
muzsikálással , hogy visszajárna nekünk ez az összeg, de nekünk pont nem jut?
Előfordulhat, hogy nem kapjuk vissza a pénzünket.
Fischer József polgármester:
Minden benne van a pakliban, de én ezt nem feltételezem.
Én nem szeretnék ebből az egyesületből kiszállni, mert hozott ez nekünk jó dolgokat
is, mint például a Parkos pályázat.
Van benne rizikó természetesen, de azért garanciának érzem, hogy ennyi tag van
benne ebben az egyesületben. Nem hinném, hogy 19 önkormányzatot megvezetnének.
Abból elég nagy botrány lenne. Itt nem az Egyesület működésével van probléma,
hanem, hogy a vezető jól számolta-e el az útiköltségét. Például. ha járt-e Hantoson
háromszor- én leigazolom neki, hogy járt itt ha valóban járt itt - , vagy máshol és hogy
az útiköltségét 9 Ft-tal számolta-e el. Ezt a csatát a munkaszervezet vezetőjének kell
megvívnia , de ennek az ügynek előbb – utóbb vége lesz.
Kertész Mihály települési képviselő:
Hogy tudja ez az útiköltség elszámolás egy ilyen nagy szervezet, az Egyesület
működését megakasztani?
Fischer József polgármester:
Azért, mert az utalásuknál , mint a munkaszervezet vezető- Ő is aláíró és mivel őt
vizsgálják, aki az egyesület pénzéhez hozzáfér zárolták az Egyesület számláját.
Kertész Mihály települési képviselő:
Biztos vagyok benne, hogy a NAV az Egyesület teljes működését is vizsgálja ettől a
ponttól és nemcsak a munkaszervezet vezetőjének útiköltség térítését.
Az adonyi terménytárolót is támogatásból építették fel, aztán a támogatott cég
tönkrement. Attól tartok ez az Egyesület is így fog járni, mi pedig nem kapjuk vissza a
pénzünket.
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Fischer József polgármester:
Nem tudom. Lehet, hogy- ahogy a jegyző asszony felhívta a figyelmet- benne van a
pakliba, hogy bukjuk ezt a 300.000 Ft-ot, de számomra ahogy már mondtam garancia
az Egyesületben résztvevő önkormányzatok polgármesterei illetve a képviselőtestületek is támogatják az Egyesületet. Az egyesületben tag önkormányzatokat
képviselő polgármesterek közül többen pénzügyi vonalon mozognak és szerintük
rendben van ez a támogatás.
A befolyt támogatásból működést fedezni fogják, és ha az ügyvéget ér a zárolt
számlán már ott van a működésre kapott támogatás, amit még egyszer nem költhet el,
zsebre nem tehetik, vissza kell adják nekünk.
Ha mégis nem tudják visszaadni a kapott 300.000 Ft-ot, akor felvállalom vagy a
képviselő-testület vállalja, hogy igen támogatunk egy ilyen egyesületet 300.000 Ft-tal,
mert segítségével támogatáshoz jutottunk illetve újabb pályázati lehetőségeket
reméltünk. Ahogy említettem, már van jóváhagyott 54 millió Ft támogatás a
működésre, csak érjen véget ez az ügy és akkor hozzá is fog férni az Egyesület ehhez.
Én nem szeretnék kiszállni ebből az Egyesületből.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Ha átnézzük az anyagot, akkor kitűnik, hogy a kért támogatás nincs arányban a
jutatott pályázati támogatásokkal. Például az önkormányzatoktól 500.000 Ft
támogatást kér az Egyesület és azok összesen az elmúlt időszakban 332 millió
támogatást kaptak, ráadásul köztük is nagy az eltérés a támogatások mértéke
tekintetébe mégis azonos összeget kérnek most.
A civilektől és a vállalkozóktól pedig csak 100.000 Ft támogatást kérnek, de a
vállalkozók ebbe az időszakba az önkormányzatokhoz képest több, mint kétszeres
támogatást 782 millió forintot kaptak.
Ez így aránytalan.
Fischer József polgármester:
Ez igaz, ezért is javaslok kisebb támogatás nyújtását. Pusztaszabolcs, Rácalmás,
Daruszentmiklós tudomásom szerint már befizetett 500-500 ezer forint támogatást.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Az mit jelent, hogy 2015. augusztus 31-ig van kötelezettségünk az Egyesülettel
kapcsolatban?
Fischer József polgármester:
Ezen megállapodás alapján eddig kell ezt az egyesületet fenntartani, utána minden
további kötelezettség nélkül megszűnhet.
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Koncz Ferenc települési képviselő:
A Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület tud arról, hogy mi támogatjuk a
Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesületet, illetve tudnak a Mezőföld Híd
Térségfejlesztési Egyesület ilyen irányú kéréséről?

Fischer József polgármester:
Nem tudom, hogy kaptak-e a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesülettől.
támogatási kérelmet és azt sem, hogy döntöttek-e róla.
Azt, hogy ekkora a probléma a Mezőföld Híd Egyesületnél 2014. október 13-án
tudtam meg. Akkor értesültünk a munkaszervezet vezetője útiköltség térítése kapcsán
végzett NAV vizsgálatról, mely első fokon azt állapította meg, hogy hibás volt az
útiköltség elszámolás. Ezt fellebbezték meg , most zajlik a másodfokú eljárás.
Mi minden pályázatunk esetén megtettük az elszámolást, de további fejlesztési
pályázatok nem került kiírásra. Ezzel a támogatással még új pályázatok nem lesznek
kiírva, de az Egyesület működhet.
Én azt mondom, hogy ezt a segítségnyújtást ezzel az összeggel meg kellene adni.
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy kölcsönt az államháztartásról szóló
törvény alapján nem nyújthat, egy egyszeri visszatérítendő támogatás ugyanakkor
nem minősül kölcsönzési tevékenységnek.
Szeretném arról is tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat
nélkül, mely szerint a szervezet átlátható szervezet, az Önkormányzat nem nyújthat
államháztartáson kívül támogatást. A Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesület ezt a
nyilatkozatot megküldte, a képviselők megkapták.
Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy az önkormányzati vagyongazdálkodás
elveit szem előtt tartva szükséges lenne a nyújtott támogatás visszafizetése érdekében
biztosítékot, fedezetet kérni.
Az önkormányzatunk eddig a civil szervezeteknek kérelemre, támogatási szerződés
kötését követően elszámolási és beszámolási kötelezettséggel nyújtott
államháztartáson kívüli támogatást. Ennek mintájára készült el a képviselő-testület
tagjai részére szintén kiküldött visszatérítendő támogatás nyújtásáról szóló támogatási
szerződés tervezet.
Ezért amennyiben úgy dönt a képviselő-testület, hogy támogatni kívánja az
egyesületet ezzel a visszatérítendő támogatással, akkor javaslom, hogy a támogatási
szerződésbe építsük be a visszafizetésre vonatkozó annyi biztosítékot, amennyit csak
lehetséges, legyen a nyújtott támogatás visszafizetése érdekében fedezet megnevezve,
a visszafizetés határideje konkrétan meghatározva, kerüljön benyújtásra az Egyesület
részéről banki felhatalmazó levél pénzintézet által záradékolva az esetleges inkasszó
jog biztosítására, illetve, a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilatkozatok és a
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támogatási szerződés aláírása után történjen meg a támogatás átutalása. Mindezen
szempontok a támogatási szerződés tervezetbe beépítésre kerültek.
Úgy gondolom, hogy amennyiben a Mezőföld Híd Térségfejlesztési Egyesület nem
tudja határidőre visszafizetni az odaítélt támogatást, akkor az Önkormányzat a banki
felhatalmazó levél birtokában inkasszóval, ha a számlán nincs pénz polgári peres úton
juthat az általa nyújtott támogatáshoz,
Bódi Zoltán települési képviselő:
Valami igazolást nem csatoltak arról, hogy hol tart az ügy, annak érdekében, hogy mi
is tisztábban láthassunk? nincs az Egyesületnek vagyona?
Fischer József polgármester:
Nem.
Még szóban sem kaptam bővebb információt annál, mint ami itt a papíron van.
Nem hinném, hogy van olyan település, amely nem ad be semmit, és én sem szeretnék
az lenni. Nem tudom, hogy van-e vagyona az Egyesületnek. A visszafizetésre a
garancia az Egyesületnek a működésére kapott 15 millió forint támogatás. Az
Egyesület nem a tagdíjakból,- hiszen mi is 10.000 Ft tagdíjat fizetünk – működik,
hanem állami támogatásból. Én javaslom a támogatást, bármikor vállalom ezért a
felelősséget. Nem szeretnék másik LEADER Egyesülethez csatlakozni, szeretném ha
ez Egyesület tovább működjön.
Kertész Mihály települési képviselő:
Így van. Oda kell adni nekik a pénzt.
Fischer József polgármester:
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a Mezőföld Híd Térségfejlesztő
Egyesület átmeneti támogatás nyújtása iránti kérelméről, támogatási
szerződéskötésről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki Döntés a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület átmeneti
támogatás nyújtása iránti kérelméről, támogatási szerződéskötésről szóló
határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban 5 települési képviselő szavazásával
5 igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2014.( XI.11. ) számú h a t á r o z a t a
Döntés a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület átmeneti támogatás nyújtása
iránti kérelméről, támogatási szerződéskötésről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés a Mezőföld Híd Térségfejlesztő
Egyesület átmeneti támogatás nyújtása iránti kérelméről, támogatási
szerződéskötésről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőföld Híd Térségfejlesztő
Egyesület átmeneti támogatás nyújtása iránti támogatási kérelmének helyt adva
Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület átmeneti támogatás nyújtása iránti
részére 300..000 Ft (azaz háromszázezer forint) visszatérítendő támogatást
állapít meg a Hantos Községi Önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló
1/2014.(II.06) önkormányzati rendeletének 14.§-ban , a 15. mellékletében foglalt
működési és felhalmozási pénzeszköz átadás terhére biztosítása céljából.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőföld Híd
Térségfejlesztő Egyesület átmeneti, visszatérítendő támogatás nyújtásáról szóló
támogatási szerződés tervezetét- mely jelen határozat 1. számú mellékleteváltoztatás nélkül jóváhagyja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja és felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és
Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület átmeneti, visszatérítendő támogatás
nyújtásáról szóló támogatási szerződést aláírja, a szerződés aláírását követően
a támogatás átutalásáról gondoskodjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 2.) napirendi pont tárgyalására.
2.napirend
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a rendelet tervezetet és mellékleteit a
hatásvizsgálati lappal és indokolással áttanulmányozás végett írásban megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Átadom a szót a jegyző asszonynak, hogy elmondja miért is van erre a rendelet
szükség.
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Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 41.§ (9) bekezdése az önkormányzatok részére kötelező
rendeletalkotási tárgykörré tette az államháztartáson kívüli forrás átadására és
átvételére vonatkozó rendelkezések szabályozását.
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati
rendelet megalkotását tehát magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés indokolja
és kötelezővé teszi.
A Mötv. 42.§-a rögzíti a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható
hatásköröket. Az Mötv. 2013. június 22-étől hatályba lépett módosítása értelmében e
hatáskörök közül kikerült az államháztartáson kívüli forrás átadása és átvétele,
ugyanakkor az Országgyűlés e rendelkezést kiegészítette azzal, hogy a képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele és
átadása. A törvényi rendelkezés értelmében tehát önkormányzati rendeletben
szükséges szabályozni az államháztartáson kívüli forrás átadás és átvétel szabályait,
melynek keretében – az alapítványi pénzeszköz átadás és átvétel kivételével – a
hatáskör a képviselő-testület hatásköréből átruházható.
A Mötv. 41.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület - e törvényben
meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a
részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Javaslatom szerint az
eddigi gyakorlatnak megfelelően a Képviselő-testület az államháztartáson kívüli
forrás átadás és átvétel hatáskörét ne ruházza át, az maradjon továbbra is képviselőtestületi hatáskör.
Az előterjesztett rendelet-tervezet főbb rendelkezései az alábbiak: :
• A rendelet kiterjed minden államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásra, illetve
átvételre, a rendeletben meghatározott kivételekkel.
• Pénzeszköz átadásra önkormányzat által kiírt pályázat, vagy egyedi kérelem alapján,
vagy az önkormányzat költségvetésében konkrétan meghatározott szervezet, személy
részére történő támogatási előirányzat esetében kerülhet sor.
• A Rendelet mellékletében meghatározásra kerül a támogatás iránti kérelem
nyomtatvány és annak kötelezően benyújtandó melléklete (összeférhetetlenségi és
átláthatósági nyilatkozat).
• A Rendelet tervezet rögzíti
• az önkormányzati pénzeszköz átadás módját, valamint a támogatottal kötendő
támogatási szerződés mintáját, melyet az adott támogatásra vonatkozóan – a
képviselő-testület döntése alapján – értelemszerűen kell megkötni, valamint
rögzítésre kerül,
• hogy a támogatási szerződés kizárólag a képviselő-testület döntése alapján
lehetséges.
• A rendelet meghatározza a támogatás felhasználásának szabályait.
• Előírásra kerül, hogy a Támogatott a támogatás összegének cél szerinti
felhasználásáról köteles elszámolni, a felhasználásról a támogatási
megállapodás mellékletét képező elszámolást be kell nyújtania az
önkormányzat felé, melynek elfogadásáról – a szakmai és pénzügyi igazolást
követően a képviselő-testület dönt.
• Az éves beszámolónak részét képezi az adott évi támogatásokról szóló
tájékoztatás is.
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• Az államháztartáson kívüli forrás átvételre vonatkozó döntés a képviselőtestület hatáskörébe tartozik A pénzeszköz átvételre vonatkozó döntés során
meg kell vizsgálni, hogy a pénzeszköz átvétel milyen kötelezettséget ró az
önkormányzatra, és az vállalható-e, az önkormányzat vállalni kívánja-e.
• A rendelet elfogadása esetén 2014. december 1-én lép majd hatályba.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete eddig is csak kérelemre, és kizárólag
támogatási szerződés kötése mellett nyújtott államháztartáson kívüli támogatást civil
szervezetek részére, meghatározva a támogatni kívánt közösségi célt és előírva a
támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásának
kötelezettségét is.
Ezen gyakorlati tapasztalatok is hasznosításra kerültek a rendelet tervezet elkészítése
során.
Az előterjesztést, a rendelet tervezetet és mellékleteit a hatásvizsgálati lappal és
indokolással együtt a képviselő-testület tagjai írásban megkapták .
Ha van valakinek további kérdése , nagyon szívesen válaszolok rá.
Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyzőasszony.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételéről szóló rendelet- tervezetet fogadja el.

Fisher József polgármester:
Kéri, hogy aki az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló
önkormányzati rendeletet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban 5 települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
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Hantos

Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének
10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló
önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
(az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A Képviselő-testület az előterjesztett rendeleti javaslatot megvitatta és változtatás
nélkül elfogadta

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 3.) napirendi pont tárgyalására.
3. napirend
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a rendelet tervezetet és mellékleteit a
hatásvizsgálati lappal és indokolással áttanulmányozás végett írásban megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Itt is átadom a szót a jegyzőasszonynak.
Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm.
Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2007.(V.10..)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) a képviselő-testület 2014.
október 22-én tartott alakuló ülésén felülvizsgálta és módosította.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8.§ (2) bekezdése értelmében nem
lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba
lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint jogszabállyal a fordítási hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a
nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.
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Az SZMSZ felhatalmazó rendelkezése módosításra szorul, így a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján új rendeletet kell alkotni.
Az új rendelet alkotási kötelezettségre figyelemmel áttekintettük az SZMSZ többi
rendelkezéseit is és a hatályos SZMSZ rendelkezéseinek döntő mértékben
változatlanul hagyása mellett az alábbi kiegészítéseket, módosításokat elvégezni:
A jelenleg hatályos SZMSZ-ben nem lett meghatározva a polgármester
akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje.
Éppen ezért az SZMSZ 50.§ (3) bekezdését ki kell egészíteni azzal, hogy a
polgármestert tartós távolléte, illetve tevekénységében való akadályoztatása esetén az
alpolgármester, illetve e tisztség betöltetlensége, vagy az alpolgármester tartós
akadályoztatása esetén a korelnök helyettesíti.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja,
Dr. Simon László
Kormánymegbízott úr által felajánlott együttműködési kezdeményezésnek eleget téve
, javaslatát elfogadva, javaslom az SZMSZ 18.§ (3) bekezdésének – mely a
képviselő-testületi ülésre meghívandók körét nevesíti- a Fejér Megyei
Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala vezetőjével , mint az ülésekre állandó
meghívottal módosítani, kiegészíteni.
A rendelet tervezetben a korábbi magasabb szintű jogszabályi rendelkezés
megismétlése helyett a zárt ülés tartására vonatkozó rendelkezések esetében az
Mötv46. § (2) bekezdés a)-c) pontjaira történő utalással szerepelnek
A rendelet tervezet többi rendelkezése a jelenleg hatályos SZMSZ rendelkezéseit - az
egyes rendelkezések számozásának esetleges módosítása mellett - változatlanul
hagyja.
Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyzőasszony.
Annyival szeretném kiegészíteni, hogy nem volt soha semmi gond a személyével a
hivatalvezető úrnak, de újdonságként jött, hogy egy külsős személy jöjjön hozzánk.
Azért mondtam, hogy módosítsunk, mert rákérdezett, hogy van-e gond az ő
személyével, amiért nem hívtuk meg, nem emeltük ezt a javaslatot az SZMSZ-be.
Mivel nincs semmi gond a hivatalvezető úr személyével, úgy gondoltam, hogy
teljesítsük ezt a kérést.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fisher József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet- tervezetet fogadja el.
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Fisher József polgármester:
Kéri, hogy aki az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban 5 települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos

Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének
11/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté emeli.
(az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 4.) napirendi pont tárgyalására.
4. napirend
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a rendelet tervezetet és mellékleteit a
hatásvizsgálati lappal és indokolással áttanulmányozás végett írásban megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ismét átadom a szót a jegyzőasszonynak.
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Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm.
Az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosítását a képviselő-testület által jóváhagyott , a döntések kapcsán bekövetkezett
vagyonnal kapcsolatos változások teszik szükségessé.
A képviselő-testület az elmúlt évben döntött az utolsó, építési teleként kijelölt ingatlan
értékesítéséről, így az önkormányzat által telekértékesítésre kijölt ingatlanjait
tartalmazó mellékletét a 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletnek hatályon kívül
kell helyezni.
A képviselő-testület által jóváhagyott , a hantosi tóhoz vezető út megosztása kapcsán
változtak az önkormányzat vagyonához tartozó ingatlanok helyrajzi számai is, mely
módosítást a 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet érintett mellékletein szintén át
kell vezetni.
A 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása döntően tehát az önkormányzat
törzsvagyonába, forgalomképtelen , korlátozottan forgalomképes vagyonába illetve
üzleti vagyonába tartozó vagyonát tartalmazó mellékleteit érintik.
Amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszol rá..
Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyzőasszony.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet- tervezetet fogadja el.
Kéri, hogy aki az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban 5 települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
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Hantos

Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének
12/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012.(III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet
elfogadja és rendeletté emeli.
(az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A Képviselő-testület az előterjesztett rendeleti javaslatot megvitatta és változtatás
nélkül elfogadta.

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 5.) napirendi pont tárgyalására.
5. napirend
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , a rendelet tervezetet és mellékleteit a
hatásvizsgálati lappal és indokolással áttanulmányozás végett írásban megkapták,
jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Itt szintén átadom a szót a jegyző asszonynak.
Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (
továbbiakban: Mötv.) 35.§ (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az
önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a
tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást
állapíthat meg.
Az Mötv. 35.§ (2) bekezdése alapján, ha az önkormányzati képviselő tanácsnok,
önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is
megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj
megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
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Az Mötv. 35. § (3) bekezdése az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület
képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából
végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges
költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester
engedélyezi.
Az Mötv. 35.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és
egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.
Az Mötv. 43.§ (3) bekezdés értelmében az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen a
polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottságok tagjait, dönt
illetményükről és tiszteletdíjukról.
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíját, juttatásait tehát jelenleg a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§-a
szabályozza.
A jogszabály a tiszteletdíjak adható mértékét – a korábbi szabályozással ellentétben –
nem határozza meg, nem állapít meg maximális összeget. A tiszteletdíjakról történő
döntést a képviselő-testületekre bízza oly módon, hogy azok megállapítása nem
veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők-testület tagjai és a
bizottságok nem képviselő tagjai részére sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést, sem
egyéb, természetbeni juttatást nem állapított meg eddig. A rendelet tervezetben ez a
helyzet került rögzítésre , tehát a képviselők-testület tagjai és a bizottságok nem
képviselő tagjai részére sem tiszteletdíj, sem költségtérítés, sem egyéb, természetbeni
juttatás megállapítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és
elfogadására.
Fischer József polgármester:
Köszönöm. Valóban az eddigi gyakorlatnak megfelelően arra teszek javaslatot, hogy
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők-testület tagjai és a
bizottságok nem képviselő tagjai részére sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést, sem
egyéb, természetbeni juttatást ne állapítson meg.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek más véleménye,
kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy „Az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet megalkotásáról” szóló rendelettervezetet fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
szóló önkormányzati rendeletet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban 5 települési képviselő szavazásával
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:
Hantos

Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének
13/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
szóló önkormányzati rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté
emeli.
(az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 6.) napirendi pont tárgyalására.

6. napirend
Bejelentések
Fischer József polgármester:
A bejelentéseken belül még meg kell hoznunk három döntést, utána pedig lenne egykét bejelenteni valóm is.
Kezdjük a Szociális ellátásokról szóló rendelettel.
Ezt a rendelet tervezetet Sárbogárd Város Önkormányzata november 13-án tárgyalja.
Kérdés, hogy szeretnénk-e benne valamit módosítani, vagy jóváhagyjuk, elfogadjuk.
Erről Nagylóknak is, nekünk is külön kell dönteni, mert a társulásban mi is benne
vagyunk.
Átadom a szót a jegyzőasszonynak.
Gálné Papp Erika jegyző:
Köszönöm.
Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény fenntartója a Sárbogárd –
Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 2014.
október 30-i ülésén tárgyalta és elfogadta a Társulás 2014. évi költségvetésének
módosítását.
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A Társulási Tanács arról tájékoztatta Önkormányzatunk Képviselő-testületét, hogy a
költségvetés bevételi és kiadási oldalának alakulása lehetővé teszi, hogy az elfogadott
intézményi térítési díjak alapján történő térítési díjmódosítás – a kedvező inflációs
adatok és a kisebb mértékű emelés szükségessége ismeretében - csak 2014.
szeptember 01. napjától kerüljön bevezetésre.
Tájékoztattak továbbá, hogy fentieken kívül szükséges a rendelet 32. §-ának
módosítása, mivel pontosítani szeretnék a szociálisan rászorult személyek körét és a
súlyos fogyatékosság vagy pszichiátriai betegség fennállásának szakorvos általi
igazolását, az egészségi állapot miatti szociális rászorultság esetén pedig a
fogyatékosság, a mozgáskorlátozottság, illetve tartós betegség fennállását igazoló
okiratok csatolását is.
A Társulási Tanács döntésének megfelelően Sárbogárd Város Jegyzője elkészítette az
egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetet.
A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodás V.3. pontja alapján az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzata alkotja meg, azzal, hogy a rendelet
elfogadása előtt Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Hantos
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen véleményt nyilvánít.
Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyzőasszony.
Amiben tudunk, társak vagyunk, mert az Egyesített Szociális Intézet, jó dolog,
ugyanis ha a feladatok ellátására nekünk kellene embereket alkalmazni önállóan,
nem menne ilyen hatékonyan a feladat ellátást.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy „Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezet előzetes véleményezéséről szóló
határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki „Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes
szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendelet tervezet előzetes véleményezéséről
szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban 5 települési képviselő szavazásával
5 igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot alkotta:
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Hantos községi Önkormányzat képviselő-testületének
85./2014. (XI.11.) számú határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátásokról
szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
rendelet tervezet előzetes véleményezéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sárbogárd
Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet
tervezet előzetes véleményezéséről szóló előterjesztést és az ügyben az alábbi
döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sárbogárd- Hantos- Nagylók
Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
7.1.3 pontjában biztosított véleményezési jogával élve egyetért azzal, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az egyes szociális
ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
szóló rendelet tervezetet – mely a határozat 1. melléklete ( jegyzőkönyvhöz
csatolva) - változatlan formában elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Sárbogárd Város
Önkormányzatát értesítse, a további intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2014. november 13.
Fischer József polgármester:
A következő témánk, ami érkezett és döntenünk kell benne, az a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsába az önkormányzat
képviseletében tanácstagként történő delegálásról szóló döntés.
Ebben a társulási tanácsban ez idáig én voltam benne, én voltam az Önkormányzat
delegáltja.
Most egy megerősítést kérnek, vagy ha a választások után változás van azt jelezzük.
A határozati javaslatban szerepel az is, hogy ki az aki helyettesíthet ( Bódi Zoltán,
mint alpolgármester).
Volt, hogy Nagylók, vagy Sárosd polgármestere képviselt, de ez most már nem
lehetséges.
Lényeg, hogy ha úgy dönt a képviselő-testület én leszek a delegált és ha én
akadályoztatva vagyok, akkor az alpolgármester úr helyettesít.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Tanácsába az önkormányzat képviseletében tanácstagként
történő delegálásról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Tanácsába az önkormányzat képviseletében tanácstagként történő
delegálásról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban 5 települési képviselő szavazásával
5 igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot alkotta:
Hantos községi Önkormányzat képviselő-testületének
86./2014. (XI.11.) számú határozata
Döntés Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Tanácsába az önkormányzat
képviseletében tanácstagként történő delegálásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Tanácsába– az önkormányzat képviseletéretanácstagként Fischer József polgármestert delegálja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Tanácsába az önkormányzat képviseletében
delegált
Fischer
József
polgármester,
tanácstag
akadályoztatása esetén helyetteseként Bódi Zoltán
alpolgármestert
bízza
meg
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsába
tanácstagként az önkormányzat képviseletével.
A
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulási Tanácsba delegált Fischer József
polgármester illetve akadályoztatása esetén Bódi Zoltán
alpolgármester , mint helyettes tanácstagként történő
delegálása a Képviselő-testület általi visszavonásig tart.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedést tegye meg!
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Fischer József polgármester.
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Fischer József polgármester:
A következő anyag a mai nap folyamán érkezett.
Itt gázvezetékről van szó, mégpedig, hogy ez a gázvezeték, amely Sárosd irányából
érkezik, keresztezi a tulajdonunkban lévő 0232/1-es és 0257/1-es számú utakat.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az E-ON-nak a vezetékjog biztosítása érdekében jogszabályokban előírt
kötelezettsége teljesítése érdekében biztonsági övezeteket kell kialakítania és
szolgalmi jogot is kell jegyeztetnie az ingatlan-nyilvántartásba. Ehhez az érintett
ingatlan tulajdonosával megállapodást kell kötni.
A
vezetékjog biztosítására a biztonsági övezetek kialakítása és ingatlannyilvántartásban történő bejegyzése a gázvezeték építése után nem történt meg.
Ezt a hiányosságukat szeretnék pótolni és ezért küldték meg Önkormányzatunk
számára az Önkormányzat tulajdonában lévő a 0232/1 hrsz-ú és az 0257 hrsz-ú
utakat érintően, a már megépített gázvezeték vezetékjogának biztosítására a
biztonsági övezet kialakítására és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére a
megállapodás tervezeteket, helyszín rajzokat, térkép másolatokat, melyet a képviselőtestület tagjai részére megküldtük. Az E-ON megbízásából a HungaroGeo Kft. jár el
az ügyben
Az E-ON a hozzájárulásért egyszeri kártérítést fizet az Önkormányzat részére.
Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyzőasszony a kiegészítést.
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a
napirendi ponthoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy „E-ON Dél- Dunántúli Gázhálózati Zrt -vel
vezetékjog alapításra és annak ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzésére
elosztóvezeték közterületi biztonsági övezetére vonatkozóan megállapodásról szóló
határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „E-ON Dél- Dunántúli Gázhálózati Zrt -vel vezetékjog alapításra
és annak ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzésére elosztóvezeték
közterületi biztonsági övezetére vonatkozóan megállapodásról szóló határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban 5 települési képviselő szavazásával
5 igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot alkotta:
Hantos községi Önkormányzat képviselő-testületének
87./2014. (XI.11.) számú határozata
E-ON Dél- Dunántúli Gázhálózati Zrt -vel vezetékjog alapításra és annak ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésére elosztóvezeték közterületi biztonsági övezetére
vonatkozóan megállapodásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a hantosi 0232/1 hrsz-ú
kivett saját használatú út művelési ágú, 0 ha 2778 m2 összterületű 1/1 tulajdonú
hányadú ingatlan tulajdonosa
a hantosi 0232/1 hrsz-ú kivett saját használatú út művelési ágú, 0 ha 2778 m2
összterületű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlanon – a határozat mellékletét képező
változási rajz és területi kimutatás szerint meghatározott- 0 ha 1822 m2
nagyságú területre a biztonsági övezet mértékében a vezetékjogi tervben
feltüntettek szerint
az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt ( székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/A. Cg.:
02-10-060071) ) jogosult javára

vezetékjog megállapításához és annak az ingatlan terheként
nyilvántartásban történő bejegyzéséhez

ingatlan-

az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt ( székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/A.
Cg.: 02-10-060071,) elosztói engedélyes számára a határozat mellékletét képező
vezetékjog alapításra és annak ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzésére
elosztóvezeték közterületi biztonsági övezetére vonatkozó megállapodásban
foglaltaknak megfelelően hozzájárul.
A határozat mellékletét képező az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt (
székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/A. Cg.: 02-10-060071 ) vezetékjog alapításra és
annak ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzésére elosztóvezeték közterületi
biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás tervezet, továbbá változási vázrajz
és terület kimutatás ( a jegyzőkönyvhöz csatolva) elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2014. november 30.
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Fischer József polgármester:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy „E-ON Dél- Dunántúli Gázhálózati Zrt -vel
vezetékjog alapításra és annak ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzésére
elosztóvezeték közterületi biztonsági övezetére vonatkozóan megállapodásról szóló
határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki „E-ON Dél- Dunántúli Gázhálózati Zrt -vel vezetékjog alapításra
és annak ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzésére elosztóvezeték
közterületi biztonsági övezetére vonatkozóan megállapodásról szóló határozati
javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban 5 települési képviselő szavazásával
5 igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot alkotta:
Hantos községi Önkormányzat képviselő-testületének
88./2014. (XI.11.) számú határozata
E-ON Dél- Dunántúli Gázhálózati Zrt -vel vezetékjog alapításra és annak ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésére elosztóvezeték közterületi biztonsági övezetére
vonatkozóan megállapodásról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a hantosi 0257 hrsz-ú
kivett saját használatú út művelési ágú, 2 ha 3809 m2 összterületű 1/1 tulajdoni
hányadú ingatlan tulajdonosa
a hantosi 0257 hrsz-ú kivett saját használatú út művelési ágú, 2 ha 3809 m2
összterületű 1/1 tulajdoni hányadú ingatlanon – a határozat mellékletét képező
változási rajz és területi kimutatás szerint meghatározott- 0 ha 1155 m2
nagyságú területre a biztonsági övezet mértékében a vezetékjogi tervben
feltüntettek szerint
az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt ( székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/A. Cg.:
02-10-060071,) ) jogosult javára

vezetékjog megállapításához és annak az ingatlan terheként
nyilvántartásban történő bejegyzéséhez

ingatlan-

az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt ( székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/A.
Cg.: 02-10-060071,) elosztói engedélyes számára a határozat mellékletét képező
vezetékjog alapításra és annak ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzésére
elosztóvezeték közterületi biztonsági övezetére vonatkozó
megállapodásban,
változási vázrajzban és terület kimutatásban
foglaltaknak megfelelően
hozzájárul.
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A határozat mellékletét képező az E-ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt (
székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/A. Cg.: 02-10-060071 ) vezetékjog alapításra és
annak ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzésére elosztóvezeték közterületi
biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás tervezet, továbbá változási vázrajz
és terület kimutatás ( a jegyzőkönyvhöz csatolva) elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2014. november 30.
Fischer József polgármester:
Ahogy már az előbb is említettem lenne egy-két bejelentésem.
Először is itt van nekünk a kamerás rendszer bővítése. Ennek megvalósítására 2015.
év végéig van lehetőségünk. Szeretném is elkezdeni ezt a beruházást, mivel erre a
pénzt, 3.138.000 Ft-ot már megkaptuk Ahhoz, hogy a megvalósítást elkezdhessük
még gondoskodni kell vagy Polgárőrség létrehozásáról vagy közterület felügyeletet
kell megszerveznünk. Ugyanis a támogatás nyújtásának feltétele az is, hogy a
kamerák felvételeit csak erre jogosult személyek kezelhetik. Ezek lehetnek polgárőrök
vagy közterület felügyelők. Én az előbbi, a Polgárőrség megszervezését szeretném
megvalósítani. A beruházás megvalósítását követő 30 napon belül már működnie kell
a Polgárőrségnek is. Egyébként az Adatvédelmi Hivatalhoz már megtettük a
bejelentést.
Én abban kérem a képviselő-testület segítségét, hogy adjanak ötleteket, hogy hova
tehetnénk kamerákat.
Most 10 db kamera elhelyezéséről van szó.
Nekem is vannak már ötleteim, például Hantos-telep, ahova kettő kamera
elhelyezésére gondoltam.
Továbbá, mivel a földes utakat a jelenlegi négy kamera nem látja, nem látjuk, ha
valaki földes úton érkezik, vagy távozik ezért a Tejcsarnoknál kellene egy kamerát
elhelyezni, amely a régi szeméttelepre vezető utat látja majd.
Erről persze nem most kell döntenünk. Azt kérem, hogy nézzünk körbe.
Azt viszont még tudni kell, hogy ebben a pályázatban az E-ON-os s oszlopokra
történő szerelés költsége nincs benne.
Koncz Ferenc települési képviselő:
A temetőnél van villany?
Én oda is tennék egy kamerát
Fischer József polgármester:
A temetőnél még nincs villany.
Amint mód és lehetőség nyílik rá, bővítünk majd.
Lényeg, hogy ez most csak egy tájékoztatás volt. Azt kérem, hogy akkor
gondolkozzunk el ezen.
A másik dolog pedig, amiről beszélni szeretnék az az a rendelet, amit ez a megnyert
pályázat hozott magával.
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Meg kell alakítanunk a közterület felügyeletet vagy polgárőrséget kell alakítanunk.
Én most is gyorsabbnak, egyszerűbbnek, hatékonyabbnak látom a polgárőrség
megalakítását.
Amikor átadjuk az elszámolást nálunk már egy védelmi szervezetnek, vagyis
polgárőrségnek vagy közterület felügyeletnek kell működni, mivel ez feltétele volt a
pályázatnak.
Gálné Papp Erika jegyző:
Az önkormányzat jogszerűen csak közterület-felügyelet, vagy közterület-felügyelő
alkalmazása útján üzemeltethet térfigyelő rendszert. A felügyelet tagja, vagy
szerződéses adatfeldolgozó jogosult a rögzített felvételek megtekintésére és
kezelésére. A polgárőrök az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban
rögzítettek alapján, a rögzített képek megfigyelésében közreműködhetnek. A
közreműködés kizárólag a képfelvevő által továbbított képek megfigyelését jelenti. A
polgárőr a közreműködés során észlelt szabálysértésről vagy bűncselekményről
haladéktalanul köteles tájékoztatni a rendőrséget.
A rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével törölni kell. A
szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges
adatok legfeljebb harminc napig tárolhatja. Ha ezen időtartamon belül nem indul
olyan szabálysértési vagy büntetőeljárás, amelyben a felvételek felhasználhatók, az
adatokat haladéktalanul törölni kell A térfigyelő kamerarendszer személlyel
kapcsolatos felvétele személyes adatnak, ennek készítése, rögzítése, valamint tárolása
pedig adatkezelésnek minősül. Az adatkezelő önkormányzatnak ezen tevékenysége
megkezdése előtt köteles a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságnak
bejelenteni a személyes adatokra vonatkozó adatkezelést.
Fischer József polgármester:
Ahhoz, hogy ne kelljen a kapott támogatást visszafizetni eleget kel tenni, minden
jogszabályi előírásnak.
Lényeg tehát, hogy kell egy ilyen szervezetet összehozni.
Én kérem a képviselő-testület tagjait, hogy vegyenek rész a toborzásban.
Legalább 10-12 főnek kellene összejönni. Az induláshoz tudunk adni támogatást,
melyhez még az állam is hozzájárul.
Lényeg, hogy itt van nekünk ez a pénz, de e nélkül nem tudjuk ezt megvalósítani.
Vagyis ha ezt nem valósítjuk meg, vagy e nélkül valósítjuk meg, vissza kell fizetnünk
a pénzt.
Ezekben kérek majd ötleteket.
Amiről még beszélni szeretnék, az az árokkészítés, járda készítés..
Jelenleg a Kossuth utcában járunk, de elfogyott a pályázati pénz, mivel nem sikerült
pontosan mindent akkoriban kiszámolni.
Viszont, az év elején betervezett karbantartásra fennálló 1.300.000,-Ft-ból maradt
közel 1.000.000,-Ft. Ez most itt kerül felhasználásra.
Ezen felül felmerült a Kultúrházban a kazáncsere is. Én kértem árajánlatot, de elég
komoly összeg lett megjelölve, így kérek még pár másikat is.
A nagy szolgálati lakásban is volt tervezve korábban kazáncsere, mert ott tönkrement.
Oda is kértem ajánlatot, de azért erre is fogok pár másikat kérni, mert ezt egy kicsit
soknak tartom.
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Ezzel, pedig akkor el is fogy az a pénzkeret, amiről az előbb beszéltem.
Egyenlőre a mostani információk szerint nincs olyan téma, ami azonnal döntést
igényel, tehát ha semmi jön közbe, akkor a következő képviselő-testületi ülésre,
decemberre, kérek új árajánlatokat.

Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója?
A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el.
Megköszönöm a megjelenést, s az ülést 19.15 órakor bezárom.

K.m.f.

/:Fischer József :/
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/
jegyző

/ :Kertész Mihály:/
jkv. hitelesítő

