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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-
én    (  kedden) 17.00   –órakor     tartott   rendkívüli     üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné  Koncz Katalin  
                         Hangyál Csaba                     
                         
    Zab Zsuzsanna 
                         települési képviselő 

                          
                         17.23 perctől  Suhaj Józsefné alpolgármester, települési képviselő                                
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika körjegyző  
  Samuné Léhner Erzsébet jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távolmaradt:  
                                 

        Koncz Tímea külsős alpolgármester  
                         

                         
 Napirend előtt: 

 
Fischer József polgármester : 
 
Köszöntöm a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet.  
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  
négy      fő jelen van ,azt  megnyitom. Suhaj Józsefné alpolgármester, települési 
képviselő később fog csatlakozni. 
 
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.  
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

Napirend:  
 
 
1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
2./ Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámoló 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
3./ Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítéséről 
szóló beszámoló 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
4./ Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2013. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
5./ Hantos  Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
önkormányzati rendelet elfogadása 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
6./ Hantos Községi Önkormányzat 2013.évi belső ellenőrzésének tevékenységéről 
szóló tájékoztató  
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
7./Döntés a Hunyadi és Rákóczi utca felújítását végző kivitelező kiválasztása ügyében 
, a vállalkozói szerződés jóváhagyásáról. 
 
 Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
8./ Bejelentések 
 
 

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

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

 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása 
 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a rendelet tervezetet és mellékleteit , a 
rendelet tervezet hatásvizsgálatát és indokolását   áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. A kiküldött anyag mennyiségéből látható, 
hogy egy költségvetési rendelet módosítása milyen sok papírmunkával ár. Az idei 
évtől ráadásul változtattak a könyvelés szabályain is, ami szintén többlet terhet ró a 
pénzügyi-gazdálkodási ügyintézőkre, ugyanakkor a határidők egyre rövidebbek. A 
Képviselő-testület is láthatja, hogy nem lehet győzni ezt a megfeszített, hatalmas  
munkát.  Éppen ezért szeretném megköszöni a jegyzőasszonynak, a hivatal 
dolgozóinak a munkáját. 
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy minden területen szigorítás van, a pénz pedig kevés. . 
Köszönöm a dolgozóknak a munkát! Szigorítás van, pénz nincs. 
A megkapott 50-60 oldalas előterjesztést, rendelet tervezetet a mellékletekkel együtt  
nagyon nehéz átlátni, de a jogszabályok előírásait nekünk is be kell tartani. Az anyag 
összeállítása a vonatkozó jogszabályok betartásával történt. 
Az előterjesztésből pontosan kiolvasható mi indokolja a költségvetés módosítását. A 
költségvetési rendelet módosításának elfogadása esetén a költségvetési főösszeg 141 
millió forint és az is elmondható, hogy komoly tartalékkal rendelkezik 
Önkormányzatunk. 
 

A Képviselő-testület ülésére 17.23 perckor megérkezett Suhaj Józsefné. A 
Képviselő-testület ezt követően 5 fővel folytatta a tanácskozását. 

 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönti Suhaj Józsefné alpolgármestert, települési képviselőt. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület ezt követően 5 fővel folytatja a tanácskozást. 
 
Ahogy már említette rohammunka folyt ,hogy elkészüljenek a lányok időben a 
képviselő-testületi anyagokkal. 
 
 A  papírokból kiderül minden: mire költöttünk,mi az amit vásároltunk,pályáztunk. 
 
Kérem a  Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel és a rendelet tervezettel  
kapcsolatban mondják el hozzászólásukat, tegyék fel kérdéseiket  
 
Kérem Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi –gazdálkodási ügyintézőt , hogy egészítse 
ki az általam elmondottakat. 
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Hozzászólások: 
 
 
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző:  
 
Nincs kiegészítenivalóm. 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A Képviselő-testület tagjai részére kiküldött előterjesztés részletesen tartalmazza 
mindazokat a  kiadási illetve  bevételi előirányzatokat, melyek a 2013. évi 
költségvetési  rendelet módosítását indokolják. 
Hantos Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13.)  
önkormányzati rendelet módosítását bevételi oldalon az előre nem tervezhető állami 
támogatások, melyeket pótelőirányzatként engedélyeztek Önkormányzatunk részére. 
Hantos Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.13.)  
önkormányzati rendelet módosítását kiadási oldalon  pedig a tartalék megemelése  
8.471 e Ft-tal, valamint költségvetésen belüli az alábbi előirányzat módosítások 
indokolják:                                   
Személyi juttatások címén 108 000,- Ft-ot 
Szociális hozzájárulási adó címén 380 000,- Ft-ot 
Dologi kiadások címén - 1 567 000,- Ft-ot 
Támogatások címén 4 417 000,- Ft-ot 
Felújítások címén 683 000,- Ft-ot 
Beruházások címén 523 000,- Ft-ot 
Ellátottak pénzbeli juttatása címén -938 000,- Ft-ot 
Összesen:                                       3 606 000,- Ft-ot 
A kiadások fedezetét a tatalék számláról 3 606  000,- Ft összegben biztosítottuk. 
A Gesztenyés Kert Óvoda  és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési bevételi és 
kiadási előirányzatait a Képviselő-testület 132/2013 (X. 10.)  számú határozatával 
8 860 000,- Ft-tal elfogadta. 
Az intézmény a HUNGRANA Kft-től 100.000,- Ft támogatást kapott játékvásárlására 
, mellyel költségvetése bevételi oldalát - működési  célú pénzeszköz átvétel 
vállalkozástól címén – kiadási oldalát pedig – a dologi kiadások kiemelt előirányzatát 
módosítani szükséges. ,  
A Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2013. évi módosított 
előirányzata: 8 960 000,- Ft  
 
2013. évi költségvetésünk a terv készítésekor 109 550 000,- Ft volt. A 7/2013 (X.15.) 
számú rendelettel 111 658 000,- Ft-ra, a 8/2013 (XII. 16.) számú rendelettel 
133 020 000,- Ft-ra  módosult költségvetésünk bevételi és kiadási előirányzata. A 
rendelet módosítás követően Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi módosított 
előirányzata: 141 491 000,-  Ft lesz. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm jegyzőasszonynak a kiegészítést. Én örülök,hogy nincsenek adósságaink! 
Ez mindannyiunk és az egész falu büszkesége! 
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Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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

 
 
Fischer József polgármester:  

 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy  az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet 
fogadja el. 

 

Kéri, hogy aki a 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. 
 
 
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 
4/2014. (  V.05.  )  számú 

rendelete 
 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadásáról 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet -   tervezetet elfogadja és rendeletté 

emeli. 
 

( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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2.napirend 
 

 
Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 

beszámoló 
 
A  képviselő-testület tagjai  a   határozati javaslatot és mellékletét   áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  

 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta, az jól átlátható, minden információ kiderül 
belőle. 
A költségvetés teljesítéséről szóló táblázatból látható, hogy 2013. évben is keletkezett 
pénzmaradvány, amit a két tanácsadó fenntartási költségeire lehet fordítani. 
 
Nem szorosan a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének 
teljesítéséhez tartozik, de bizonyára mindenki tudja, hogy a kinevezett védőnő 
lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról. Nagyon sajnálom, hogy elment, mert egy 
jó munkaerőt vesztettünk el. 
A védőnői állás meghirdetésre került, immár második alkalommal. Az első pályázati 
felhívásra sajnos senki nem nyújtott be pályázatot, bár érdeklődő volt. Ő a 
nyelvvizsga bizonyítvány kiadásának késlekedése miatt nem kapta meg a diplomáját, 
reméljük időközben ez megtörtént és a második felhívásra már be fogja tudni adni a 
pályázatát. 
A pályázati eljárás lefolytatásáig a finanszírozási szerződésben megjelölt védőnő – 
Sárszentágota védőnője- a magyaralmási lakos- Kiss Gabriella fogja a védőnői 
teendőket ellátni.    
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz?  
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
tájékoztatót a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítettük el. A határozati 
javaslat melléklete  részletesen tartalmazza  a tejesített előirányzatokat, mind a 
bevételi, mind a kiadási oldalon.  
 
Összességében elmondható, hogy a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2013. évi 
költségvetésének bevételei  teljesítése 104,1 %-os, , a kiadások teljesítése pedig  102,2 
% -os volt. Bevételi oldalon az eredetileg tervezetthez képesti növekedést a védőnői 
bérfejlesztésre kapott OEP plusz finanszírozás, kiadási oldalon pedig az ebből fakadó 
személyi juttatások mértékének növekedése indokolja. 
A bevételek és kiadások különbözete 619 ezer forint, ami a két tanácsadó helyiség 
fenntartási költségeire fordítható. 
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Fischer József polgármester:  
 
Köszöni a jegyzőasszony által tett kiegészítést. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e még valakinek kérdése, 
hozzászólása a napirendi ponthoz?  
 

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

 

Fischer József polgármester:  

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2013. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolót   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 31./2014.(  IV.29. )   
számú határozata 

 
Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálat 2013. évi   költségvetésének    teljesítéséről. 

 
Hantos   Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylók – Hantos Védőnői 
Szolgálata polgármester előterjesztésében megtárgyalta a a Nagylók – Hantos 
Védőnői Szolgálat  2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló   beszámolót és 
az alábbi döntést hozta: 

 
A  Képviselő-testület  a Nagylók – Hantos Védőnői Szolgálat 2013. évi 
költségvetésének végrehajtását 2.968.000- Ft teljesített kiadással - és 3.578.000 Ft 
.- bevétellel valamint 619.000.-Ft pénzmaradvánnyal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület  a  kiemelt kiadások  az alábbiak szerint  fogadja el: 
  - személyi jellegű                            :                         2.166.000- Ft  
  - munkáltatókat terhelő fizetési kötelezettség : 602.000.    - Ft 
  - dologi jellegű    :   200.000   - Ft 
 
A  Képviselő-testület elfogadja, és egyetért azzal,  hogy a 2013. évi 
pénzmaradvány  a Hantos és Nagylók településen üzemeltett tanácsadók 
rezsiköltségeinek fedezetére kerüljön felhasználásra.  

 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert ,  a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
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 Felelős:   Fischer  József polgármester 
Határidő: 2014. április 30.  

3.napirend 
 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítéséről 

szóló beszámoló 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és mellékletét  áttanulmányozás 
végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. A határozati javaslatból kiderül, hogy  
Önkormányzatunk számára a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése 
még egy kis pénzmaradvánnyal is jár. Meg szeretném köszönni mindenkinek a 
munkáját. Mindenki nagyszerűen teljesített annak ellenére, hogy egy dolgozó 
hiányzik. A dolgozók túlmunkájának köszönhetően- egy határidőt sem mulasztottunk 
el, mindig, minden kötelezettségünknek eleget tudtunk tenni.  
 
Felkérem  a jegyzőasszonyt, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan mondja el   
hozzászólását. 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati  Hivatal   2013. évi költségvetésének  teljesítéséről 
szóló beszámoló  elkészítése Magyarország központi  költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény, a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény , valamint államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a 
továbbiakban: Ávr.)  figyelembevételével történt. 
 
A  Nagylóki  Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról összefoglalóan 
elmondható, hogy takarékos és biztonságos működést biztosító gazdálkodás 
jellemezte. 
 
A 2013. évtől kezdődően átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a 
finanszírozási rendszer is. A korábban normatíváknak nevezett központi támogatás 
helyett új finanszírozási struktúra került kialakításra „feladatfinanszírozás” 
bevezetésével. A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az 
önkormányzati hivatalok működésének támogatása.  Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 2. számú melléklete alapján a 
központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési 
kiadásaihoz.  A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a 
személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. 
Közös önkormányzati hivatal esetében a nem székhely szerinti önkormányzat – 
Hantos – a lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes 
lakosságszámához viszonyított arányában, a székhely szerinti önkormányzat – 
Nagylók  – a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó 
részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban.  
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A támogatás mértéke 4.580.000 Ft/fő/év.  Az állami támogatás tervezett összege 
2013. évre: 26.991.000 Ft volt. A 2013. évre a Közös Önkormányzati Hivatal 
működéséhez kapott állami támogatás az eredetileg tervezethez képest magasabb  
volt, 27.699.000 Ft-ot kaptunk a KÖH működéséhez. 
 
Az  állami támogatáson felül a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó két 
Önkormányzattól a közös hivatal működéshez biztosított hozzájárulás képezi a  
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal bevételét. 
2013. évben jóváhagyott önkormányzati hozzájárulás Nagylók Községi 
Önkormányzat esetén az eredeti előirányzat  2.698.000 Ft,  Hantos Községi 
Önkormányzat esetén pedig 2.375.000 Ft volt.  
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének tervezett 
bevétele ( állami támogatás és önkormányzatok hozzájárulása összesen): 32.064.000 
Ft ,, melynek 2013. évi teljesítése  29.481.000 Ft, ami az eredeti előirányzathoz képest  
91.94%-os teljesítést mutat. 
 
A KÖH 2013. évi költségvetésének teljesítése alapján a szükséges  önkormányzati 
hozzájárulás Nagylók Községi Önkormányzat esetén 948.000 Ft , Hantos Községi 
Önkormányzat hozzájárulása  pedig 834.000 Ft. 
 
Hantos Községi Önkormányzat 2013.-ban a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően 
átutalt 2.376.000 Ft-ot, így számára a KÖH 2013. évi költségvetése teljesülése alapján 
visszajár 1.542.000 Ft.  
 
A 2013. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve 
a járulékok képezték. A köztisztviselők személyi juttatásait a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény helyébe lépő, 2012. március 1-jétől 
hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza, 
továbbá a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvény 53.§ (1) bekezdése 
2013. évben is a korábbi évekhez hasonlóan  38.650 Ft-ban állapítja meg.  . Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői  alapilletményét,  a 10%-os 
illetménykiegészítés is a személyi juttatások rovat tartalmazza a törzshivatalra és a 
Kirendeltségre megbontva, továbbá a béren kívüli juttatásként a cafetéria juttatások  
összege is. A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 1 fő 
jegyző és 7 fő köztisztviselő. 
 
A cafetéria rendszerét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, 
hiszen a törvény 53.§ (2) bekezdése alapján 2013.évben a juttatások együttes összege 
nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren 
kívüli összegeknél ezzel, a bruttó 200.000 forinttal számoltunk köztisztviselőnként. 
Fontos, hogy a keret összeg bruttó módon értendő, tartalmazza a járulékait is, azaz a 
juttatás éves összege fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót 
terhelő közterhek megfizetésére is. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a 
kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást. 
 
A személyi juttatások 2013. évi  jóváhagyott előirányzata 19.804.000 Ft volt, melyből 
2013. évi teljesítés 19.283.000 Ft, ami 97.36 %-os teljesítést mutat. 
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A munkaadókat terhelő juttatások ( szociális hozzájárulási adó) 2013. évi jóváhagyott 
előirányzata 5.120 Ft volt  melyből a 2013.  évi teljesítés 4.754.000 Ft, ami 92,85 %-
os teljesítést mutat.  
 
A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal  dologi kiadásait 
is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő, illetve itt kerültek 
elszámolásra az egyéb folyó kiadások között a köztisztviselők cafetéria- juttatását 
terhelő kifizetői SZJA kötelezettség.  
 
A dologi kiadások 2013. évi jóváhagyott  előirányzata 7.634.000 Ft, melyből 2013.  
évi  teljesítés 5.230.000 Ft, ami 68,50 %-os teljesítést mutat. 
 
Összességében a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 
jóváhagyott  kiadási előirányzata 32.064.000 Ft, melyből 2013. évi teljesítés 
29.481.000 Ft, ami  91.94 %-os teljesítést mutat. 
 
A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése  teljesítését 
részletesen, a határozati javaslat t mellékletét képező táblázat mutatja. 
 
Ahogy az előbb a polgármester úr említette  Hantos Községi Önkormányzat minden 
hónapban- a megállapodásban és a jóváhagyott költségvetésben meghatározottak 
szerint- átutalta a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésében 
jóváhagyott önkormányzati hozzájárulást, amire azonban döntő részben  a takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetően nincs szükség, így Hantos Községi Önkormányzat 
számára Nagylók Községi Önkormányzat vissza kell utaljon 1.542.000 Ft-ot. 
 
Ez az adat is alátámasztja azt, hogy a Hivatal a takarékos működésre törekszik. A 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése ráadásul  már 
tartalmazta azokat a dologi kiadásokat- például a Hivatal illetve Kirendeltség 
épületének  közüzemi díjait (gáz- víz-telefon, internet-, áramdíjak) , a fénymásoló 
üzemeltetési költségeit, kisebb eszközbeszerzések költségeit, papír- és irodaszer 
költségeket stb.- melyek korábban nem a Körjegyzőség költségvetésében, hanem az 
Önkormányzatok költségvetéseiben szerepeltek. 
 Ez is pozitívum 2012-es évhez képest,hiszen ezeket a kiadásokat is döntő mértékban 
nem önkormányzati forrásból, hanem a közös önkormányzati hivatal működtetésére 
kapott állami támogatásból tudtuk fedezni, így ezeket az önkormányzati forrásokat 
más célokra tudták használni a fenntartó önkormányzatok. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszönöm a  jegyzőasszony által tett hozzászólást, 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:  
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót  és határozati javaslatot fogadja 
el. 
 
Kéri, hogy aki a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóról 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 32.2014.(IV.29.) számú 
határozata 

 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének  teljesítése 

 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének  teljesítéséről szóló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének  teljesített bevételét 
29.481.000.- Ft-tal, a teljesített kiadását 29.481. 000.- Ft-tal elfogadja.  
 
A teljesített kiadásból:  

• A személyi jellegű előirányzat         19,283.000.- Ft 
• A szociális hozzájárulási adó             4.754.000.- Ft 
• A dologi kiadás                                  5.230.000.- Ft 

 
A teljesített bevételből: 

• A központi költségvetésből kapott támogatás:     27.699.000- Ft 
• Hantos Községi Önkormányzat hozzájárulása:       2.376. 000.- Ft 
• Nagylók Községi Önkormányzat hozzájárulása:        -594.000.- Ft 

 
A Képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésének teljesítése alapján  feladat ellátáshoz szükséges  önkormányzati 
hozzájárulások mértékét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

• Nagylók Község Önkormányzat hozzájárulása: 948. 000- Ftl 
• Hantos Község Önkormányzat hozzájárulása:   834.000- Ft 

 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Hantos Községi Önkormányzata által 
a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 2013. évben teljesített 
2.376.000  –Ft  bevételből 1.542.000 Ft visszajár. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy   Hantos  Község Önkormányzata 
részére a 1.542.000,-Ft visszatérítéséről Nagylók Község Polgármestere 
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gondoskodik  Nagylók Községi  Önkormányzat 2013. évi  pénzmaradványa 
terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. napirend 

 
Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2013. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a  határozati javaslatot a mellékletével 
együtt áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. Az intézmény 2013. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolóból is  látszik ,hogy 111.000 forintos pénzmaradvány 
van. Az óvodai dolgozók jól dolgoztak, jól gazdálkodtak.  Ezzel a tavalyi átalakítással 
jól döntöttünk, a település lakosságának  nagy többség jól járt. Én örülök, hogy több 
gyerek van az óvodában.  
 
 
Kérdezi, hogy van-e valakinek a napirendi ponthoz kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Hangyál Csaba  települési képviselő:  
 
Minden személyi juttatásnak 27%-os terhe van? 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A személyi juttatások döntő többsége után a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettség 
mértéke 27 %. 
 
A kivételek között van például a cafetéria, a jutalom is., de 55 év felettiek esetén 
kisebb a munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke is.  
 
A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde 2013. évi költségvetése 
teljesítésével kapcsolatban emlékeztetett arra,hogy Hantos Községi Önkormányzat Mezőfalva 
Nagyközségi Önkormányzattal és Daruszentmiklós Községi Önkormányzattal  fenntartott 
Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós  Közoktatási Társulást 2013. június 30-val 
megszüntette. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1-vel – 
figyelemmel az ellátást igénylők igényeire- megalapította a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda 
és Egységes Óvoda- Bölcsődét. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- 
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Bölcsőde 2013. évi költségvetése – tekintettel a 2013. július 1-vel történő alapítására- 6 hónap 
kiadás és bevétellel készült el. 
 
A feladatellátás pénzügyi fedezetét az önkormányzat hozzájárulásán kívül az állami 
támogatás biztosította.   Az új Áht. rendelkezéseinek megfelelően az óvoda mint önállóan 
működő intézmény 2013. évi  költségvetésének végrehajtását  a kiküldött és a határozati 
javaslat mellékletét képező  összefoglaló táblázat tartalmazza.  
 
2013-tól változott az önkormányzatok finanszírozása. Az óvoda működtetésére két jogcímen 
kap támogatást az önkormányzat. Az óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bérének és 27 %-os szociális hozzájárulási adójának finanszírozása az 
elismert átlagbér alapján történik.  
 
Az óvoda pedagógusoknál az elismert átlagbér+27% szoc.hj.adó 2.832.000 Ft/fő/év, a 
munkájukat közvetlenül segítők esetén 1.632.000 Ft/fő/év.  
Az önkormányzatnál a költségvetési és közoktatási, valamint szeptember 1.-től a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerint a gyermeklétszámtól függően elismert ( finanszírozott) 
óvodapedagógus létszám 4 fő és 1 fő vezetői létszám, a munkájukat segítők létszáma az 3 fő. 
A  köznevelési törvény mellékletében felsorolt kötelező segítő munkaköröket vettük 
figyelembe (dajka,  kisgyermek gondozó- nevelő ).  
 
Gyermeklétszám után 54.000 Ft/fő/év támogatásban részesül az önkormányzat a dologi 
kiadások és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérének finanszírozására.  
 

Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzatnak 2013. július és augusztus hónapra jutó állami 
támogatást a megkötött megállapodásnak megfelelően át kell utalja Önkormányzatunk részére 
. Az átutalás megtörtént. 
 
A személyi juttatások körében az illetmények megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény ,  a 2013. szeptember 1-től hatályos nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi 
CXC. törvény alapján  történt, a törvény által kötelezően előírt mértéknél nem magasabb az 
óvodai dolgozók alapilletménye. 
 
 Egyéb kötelező illetmény pótlék az óvodavezető vezetői pótlékát tartalmazza.  
 
A személyi juttatások nagyságának megfelelően történt a munkaadókat terhelő járulékok 
megállapítása. 
 
A dologi kiadások a költségvetési szerv fenntartásához szükséges működési kiadásokat 
tartalmazzák.  A dologi kiadásokat az előző év tapasztalati adatai és a 2013 évi várható 
kiadások, áremelkedések alapján állítottuk be a költségvetésbe. 
Az óvoda  csoportbővítése kapcsán keletkezett kiadások közül egyedül a készletbeszerzés 
költsége került be az óvoda költségvetésébe, az épületen végzett átalakítási, felújítási munkák 
költségei az Önkormányzat 2013. évi  költségvetése kiadásai között szerepelnek.  
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszöni a jegyzőasszony kiegészítését. 
 
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámolót és határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
2013. évi költségvetésének teljesítéséről 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 33./2014. (IV.29.) számú 

határozata 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Hantosi Gesztenyés Kert 
Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2013. évi költségvetésének végrehajtásáról  
szóló előterjesztést megvitatta és a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes- 
Óvoda Bölcsőde  2013. évi költségvetésének végrehajtását 9.185 eFt bevétellel, 
9.074 eFt kiadással , 111 eFt pénzkészlettel 
elfogadja , és a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Telejésítés 

Teljesítés 

% 

 

Személyi kiadások 

 

0 

 

5548 

 

4844 

 

87.3 

Munkaadókat 

terhelő járulékok 

 

0 

 

1542 

 

1208 

 

78,3 

 

dologi kiadások 

 

0 

 

1870 

 

1991 

 

106,5 

 

a  Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes- Óvoda Bölcsőde  2013. évi 
költségvetésének végrehajtása beépül a Hantos  Községi  Önkormányzat 2013. 
évi költségvetésének végrehajtásába. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
Határidő: 2014. április 29. 
Felelős :  Fischer  József polgármester  
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5. napirend 
 

Hantos  Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
önkormányzati rendelet elfogadása 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a rendelet tervezetet és mellékleteit , a 
rendelet tervezet hatásvizsgálatát és indokolását   áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. Az előterjesztésben és a rendelet tervezetben 
benne van minden, kinek mit fizettünk , hogyan alakultak a bevételek, kiadások. 
A kiküldött anyagból látható, hogy volt normatíva visszafizetés is az óvodai étkezés 
területén, de nem lehet kötelezni mindenkit, hogy vegye igénybe az óvodai étkezést. 
Megpróbáltuk kihozni a maximumot a tavalyi évből. A lakosság elégedett volt 
szerintem.  
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz kapcsolódóan? 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 

 Fischer József polgármester:  
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy  az Hantos  Községi Önkormányzat 2013. 
évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetet 
fogadja el. 
 

 

Kéri, hogy aki a 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. 
 
 
Szavazás a rendeletről:  
Minősített többséggel:  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
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öt     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta:  
 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2014. (  V.05.  )  számú 

rendelete 
 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló 
önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló 
önkormányzati rendelet -   tervezetet elfogadja és rendeletté 

emeli. 
 

( rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

6. napirend 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2013.évi belső ellenőrzésének tevékenységéről 
szóló tájékoztató 

 
A  képviselő-testület tagjai a belső ellenőrzésről szóló jelentést , tájékoztatót, 
határozati javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz 
csatolva. 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot mindenki megkapta. A jelentésből látható, hogy a belső ellenőrök 
megállapítása alapján a mezőfalvai társulás normatíva igénylése során nem követek el 
hibát a Társulásban dolgozók. Mindannyian emlékszünk arra, hogy volt olyan időszak 
a Társulás idején, amikor részletesen meg kellett kérdeznünk minden számot- miért 
annyi, amennyi a kimutatott kiadás. 
Örülök annak, hogy  kiderült nem volt  tévedés és nem lettünk megkárosítva.  
 
Kérdezem a képviselő-testület tagjait van-e valakinek a napirendre vonatkozóan 
kérdése, hozzászólása? 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
A polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön  jogszabályban meghatározott - éves 
ellenőrzési jelentést valamint az önkormányzat   felügyelete alá tartozó költségvetési  
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló  ellenőrzési 
jelentést – a tárgyévet követően- a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg  - kell 

a képviselő-testület elé terjesztenie.  
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A belső ellenőrzési feladatot  Hantos  Községi Önkormányzat 2005. óta a Sárbogárdi  
Többcélú Kistérségi Társulással láttatja el.  2013-as évben is külső szervezettel, a  
SZAHK-ÉRTELEM 2007. Bt.-vel végeztette el az önkormányzat a  belső 
ellenőrzését.  
 
A belső ellenőrzés elvégezte a képviselő-testület  111/2012.(XI.13.)  számú  
határozatával  elfogadott 2013. évi  ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat. 
Ellenőrizték a 2012. évi és az aktuális időszakra vonatkozóan  a bérleti szerződések és 
bérleti díjak beszedésének gyakorlatát valamint a költségvetési törvény 3. számú 
mellékletében szereplő közoktatási normatívák igénylésének és elszámolásának 
vizsgálatát a Mezőfalva-Hantos- Daruszentmiklós  Közoktatási Társulás hantosi 
tagóvodájánál és tagiskolájánál 2012.évre vonatkozóan. 
 
A belső ellenőrzés a helyszíni vizsgálat alapján megállapította, hogy a 2012. évi 
normatíva igénylés és az elszámolás előkészítése és különböző nyilvántartásokkal és 
az elszámolás előkészítése és a különböző nyilvántartásokkal történő alátámasztása a 
tagintézményekben biztosított. 
A normatíva igénylés és elszámolás  információ áramlásával kapcsolatban eljárásrend 
nem került kialakításra, dokumentum nem áll rendelkezésre. A tagintézmények és az 
igénylő Önkormányzat képviseletében eljáró Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal között 
csak informális kapcsolat van. A 2012. évi normatíva elszámolás a Magyar 
Köztársaság 2011.- évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLIII. törvény valamint a 
Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
alapján történt. 
 
A vizsgálat eredményeként a normatíva igényléssel kapcsolatban egy javaslat került 
megfogalmazásra:  
Kezdeményezni kell a gesztor Önkormányzat képviseletében eljáró Hivatalnál, hogy 
alakítsa ki a normatíva igényléssel kapcsolatos eljárásrendet és információ áramlást, 
mely a pénzügyi indikátorok kezelését elősegítik.  
A javaslat nem járt intézkedési terv készítésére nem köteles.  
 
Ugyanakkor fontosnak tartja megemlíteni, hogy a belső ellenőrzés kizárólag csak a 
tagintézményeknél folytatott ellenőrzést és az intézményi költségvetés egy részének 
vizsgálatára irányult az ellenőrzés. 
Ugyanakkor az örömteli, hogy a belső ellenőrzés megállapítása szerint  
tagintézmények által szolgáltatott, a normatíva igényléshez szükséges adatok 
dokumentumokkal alátámasztott és megalapozott volt. 
Azt soha senki nem mondta és nem feltételezte, hogy be akarnak csapni bennünket, 
pusztán az információáramlás nehézkes voltát, illetve a kevés, nem teljeskörű 
információszolgáltatást hiányoltuk. Az, hogy az információáramlás nem megfelelő a 
belső ellenőrzés is megállapította. 
Időközben ez a probléma okafogyottá vált, hiszen a Közoktatási Társulás 2013. június 
30-val megszűnt. 
 

A másik ellenőrzési terület az Önkormányzat  2012. évi és az aktuális időszakra 
vonatkozó bérleti szerződések és bérleti díjak beszedésének gyakorlatának vizsgálata 
volt. 
A belső ellenőrzés egy javaslatot fogalmazott meg: a bérleti díj hátralékkal rendelkező 
bérlőt fel kell szólítani tartozása rendezésére. Egy bérlő esetén halmozódott fel bérleti 
díj hátralék, melynek megfizetésére történő felszólítás az ellenőrzés időpontjáig még 
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nem történt meg.  A jelentés elkészüléséig a bérlő bérleti díj hátralékának 
megfizetésére fel lett szólítva, illetve a jelentésben megfogalmazott javaslat alapján 
elkészült az intézkedési terv,  melyet a képviselő-testület tagjai  szintén megkaptak. 
 
 
 
Egyébként a képviselő-testület tagjai rendelkezésére bocsájtott  belső ellenőrzési 
vezető által készített éves ellenőrzési jelentések  részletesen  tartalmazzák  a főbb 
megállapításokat és javaslatokat.  

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Köszöni a jegyzőasszony által tett kiegészítést.  Valóban a belső ellenőrök is 
észrevették, hogy a mezőfalvai társulásban a pénzügyesek között nem megfelelő az 
információ adás. Jövőre nézve tanulság, hogy erre vonatkozóan is ki kell alakítani egy 
szabályt, elszámolási módot, ami a társulásban lévő valamennyi  önkormányzatra 
vonatkozik és egységes. 
A  bérleti díjjal kapcsolatban szintén tanulság számomra, hogy legközelebb másképp 
járjak el.  
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy  a belső ellenőr javaslatára a rendező mérleg 
elkészítése érdekében is két felszólítást küldtünk a lakbér hátralékkal rendelkező volt 
bérlő részére, melyből a második felszólítást átvette.  Így a lakbérhátralékot  a 
képviselő-testület , mint behajthatatlan követelést egyenlőre nem tudja eltörölni. 
 
Mérlegelni kell a költségek pontos ismeretében, hogy esetleg polgári peres eljárásban 
vagy közjegyző előtt indított fizetési meghagyás, felszólítás útján  próbáljuk a 
követelést behajtani. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az adósságbehajtó cégek a követelés 80 %-t is elkérik. Az ügyvédi költség vagy 
közjegyzői költség is nagy.  
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Az általa említett polgári peres eljárás illetve közjegyzői fizetési meghagyás 
kibocsátása nem ugyanaz, mint az adósság behajtó cégek által végzett behajtások.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Megérdeklődjük mekkora ezeknek a költsége és utána a képviselő-testület elé hozzuk, 
hogy döntsön az ügyben.  
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
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Hol lakik a lakbérhátralékot felhalmozó volt bérlő? Dolgozik valahol? 
 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző:  
 
Arról nincs információnk, hogy dolgozik-e valahol, a második fizetési felszólításunkat 
Tiszaszőlősön vette át. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Nem mi vagyunk az egyetlenek sajnos,  akiknek tartozik. 
 
 
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 Hantos Községi Önkormányzat 2013.évi 
belső ellenőrzésének tevékenységéről szóló tájékoztatót és a  határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2013.évi belső ellenőrzésének 
tevékenységéről szóló tájékoztatót és a  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 34./2014. (IV.29.) számú 

határozata 
 

Hantos  Községi Önkormányzat 2013.évi belső ellenőrzésének 
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról  

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében,  – megtárgyalta a belső 
ellenőrzés 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő 
határozatot hozza: 
A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést Hantos Községi Önkormányzata és a felügyelete 



 

21 

 

alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi belső ellenőrzési kötelezettségének 
teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Fischer   József polgármester 

 
7. napirend 

 
                           Döntés a Hunyadi és Rákóczi utca felújítását végző kivitelező 
kiválasztása ügyében , a vállalkozói szerződés jóváhagyásáról 
 

 
A  képviselő-testület tagjai az árajánlatokat, a szerződés tervezetet  és a határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Azt a  10 millió forint támogatást, amit azoknak az önkormányzatoknak adtak 
,akiknek nem volt adósságállománya a képviselő-testület előző döntése értelmében a 
Rákóczi és a Hunyadi utca felújítására kell fordítani.  
Emlékeztetem a képviselő-testület tagjait, hogy ezt a támogatást lakosságszám 
arányosan adták, így településünk az 1000 fő alatti kategória 10.000.000 Ft 
támogatást kaptunk. a támogatási szerződést aláírtunk, a pénz is a számlánkon van. 
 
Ezt a támogatást tehát  a Rákóczi-Hunyadi út felújítására ,rendbetételére kell 
fordítanunk.  Bekértem 8-9 árajánlatot, melyet a képviselő-testület tagjai megkaptak.   
Az én javaslatom, hogy a Képviselő-testület a Rákóczi és a Hunyadi utca felújításával 
az Erőss Út KFT-t bízza meg. 
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz kapcsolódóan? 
  
 
 Hozzászólások:  
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Végig felújítjuk mindkét utcát? 
 
Fischer József polgármester:  
 
Három cég vette a fáradtságot, aki el is jött, a helyszínen felmérte az utakat és úgy 
adott ajánlatot. Ezek a cégek : a Soltút , a Strabag utódja  a Magyar Aszfalt KFT  és az 
Erőss Út KFT volt.  
Tőlük kaptunk tehát olyan árajánlatot ,ami kimondottan erre a két utcára szólt. A 
többiek csak általános négyzetméter árat adtak.  
Én nektek az Erőss Út KFt megbízását javaslom. 
 
Az általam említett mindhárom cég úgy adott árajánlatot, hogy  az a  Hunyadi utca  
Omnia presszótól  5 méter szélességben ,majd a Kossuth utcától a Kovács Elemérig 
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egy szakaszának  4 méter szélességben történő felújításáról valamint a  Rákóczi utca  
Nagylóki úttól 5 méteres szélességben a Bolt utánig, onnan pedig  4 méter 
szélességben majdnem a faházig történő felújításáról szól. Ezek a két utca legrosszabb 
szakaszai. Végig gyalogoltunk ezeken a szakaszokon , sajnos ezek pókhálósak ,tehát 
néhány év és teljesen tönkremennek. A tölcsérekhez azért kell szélesebb út, hogy a 
buszok is elférjenek. A padkát is rendesen meg kell csinálni, hogy sokáig jó legyen. 
Nagyon fontos a vízelvezetés, hogy ne maradjon víz az útburkolaton! Azt tanácsolták, 
hogy soha nem engedjük meg,hogy a padka magasabb legyen ,mint az út, mert akkor 
nem megy le a víz. A Soltút , a Strabag utódja  a Magyar Aszfalt kft és az Erőss Út 
Kft áraiban nagyon komoly eltérések vannak. Akit én ajánlok a munkák elvégzésére 
az az Erőss Út KFT. Ők dolgoztak Alapon , Sárkersztúron. Beszéltem a 
polgármesterekkel, azt mondták merik őket ajánlani , mert korrektek ,normális 
munkát végeztek. A többi cég nem túl régi cég , ezek meg a környékünkön sok helyen 
dolgoztak.  
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
A Dózsa utca kátyúzásával mi a helyzet? 
 
Fischer József polgármester:  
 
Én azon gondolkodom, hogy a testület gondolkozhatna rajta hogy a kátyúzást is 
megcsináltassuk velük önkormányzati forrásból ,vagy esetleg a Rákóczi utcát a Ady 
Endre útig. Eddig korrekt volt ez az Erőss Út kft. Sajnos a Leader pályázatoknál sem 
lesz lehetőség útfelújításra 2020-ig. 
Azt ígérték,hogy esetleg  még kapunk állami pályázati pénzt útfelújításra. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Én azt hallottam,hogy 2015 decemberéig kapnak még pénzt azok az önkormányzatok 
,ahol nem volt adósságrendezés. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Reméljük így lesz!  Remélem ,hogy abból meg  lesz az út másik fele is, de most 
legalább  legrosszabb részt most meg tudjuk csinálni!  
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Ezt 2 hónapig fogják csinálni? Itt van a szerződéstervezetben: munkaterület átadása 
május 5. munka befejezése. június 30. 
 
Fischer József polgármester 
 
Nem. Ez egy hétig tart maximum. Ők géppel dolgoznak és új aszfalttal és nem mart 
aszfalttal. Jönnek hozzánk ,akkor ,amikor Keresztúrra mennek. Azt mondták 
Keresztúron,hogy ott is ők  a befutók. Olyan referenciákkal vannak, hogy ha esetleg 
vissza kell hívni őket ,akkor jönni fognak. Nem fantom cég.  
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Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 
 

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

 
 

Fischer József polgármester:  

 
Javasolja , hogy a képviselő-testületnek, hogy a   Döntés a Hunyadi és Rákóczi utca 
felújítását végző kivitelező kiválasztása ügyében , a vállalkozói szerződés 
jóváhagyásáról 
határozati javaslatot fogadja el. 
 

 
Kéri, hogy aki a  Döntés a Hunyadi és Rákóczi utca felújítását végző kivitelező 
kiválasztása ügyében , a vállalkozói szerződés jóváhagyásáról 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 35./2014. ( IV.29.) számú 

határozata 
 

Döntés a Hunyadi és Rákóczi utca felújítását végző kivitelező kiválasztása 
ügyében , a vállalkozói szerződés jóváhagyásáról. 

 
 Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta polgármester 
előterjesztésében  a „Döntés a Hunyadi és Rákóczi utca felújítását végző 
kivitelező kiválasztása ügyében , a vállalkozói szerződés jóváhagyásáról” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Rákóczi 
utca és Hunyadi utca útburkolata felújítását  határozza el. 
 
Az útburkolat felújítási , útszélesítési  munkálatok elvégzésére bekért ajánlatok 
közül az  Erőss Út Kft ( 1373 Besenyőtelek, Úttörő út 8.,  Adószám: 14859144-2-
10 Cg.: 10-09029787  Képviselő: Erőss Róbert )  ajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület az ajánlatnak megfelelően  felújítási , útszélesítési  
munkálatok  elvégzésére bekért ajánlatnak megfelelően Erőss Út Kft-t ( 1373 
Besenyőtelek, Úttörő út 8.,  Adószám: 14859144-2-10 Cg.: 10-09029787  
Képviselő: Erőss Róbert )  bízza meg 
 
bruttó 10.000.000 Ft azaz  tízmillió forint díjazás ellenében. 
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A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Rákóczi 
utca és Hunyadi utca útburkolata, útszélesítési  munkálatok  elvégzéséről szóló 
Erőss Út Kft-vel  ( 1373 Besenyőtelek, Úttörő út 8.,  Adószám: 14859144-2-10 
Cg.: 10-09029787  Képviselő: Erőss Róbert ) kötendő  vállalkozási szerződés 
tervezetét- mely jelen határozat melléklete- változtatás nélkül elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a tulajdonában lévő Hunyadi és Rákóczi utca útburkolat 
felújítási , útszélesítési  munkálatai díjazása fedezetét az 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok címen kapott 
támogatásból kívánja biztosítani. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az Önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében lévő Rákóczi utca és Hunyadi utca útburkolata, 
útszélesítési  munkálatok  elvégzéséről szóló Erőss Út Kft-vel  ( 1373 
Besenyőtelek, Úttörő út 8.,  Adószám: 14859144-2-10 Cg.: 10-09029787  
Képviselő: Erőss Róbert ) kötendő  vállalkozási szerződést írja alá, a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2014. május 15 
Felelős: Fischer József polgármester. 

 
 
 

 
8. napirend 

 
Bejelentések 

 
 
Fischer József polgármester:  
 
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen döntöttünk az iskola épületének életveszély 
elhárításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. Sajnos elnéztem az 
árajánlatot és annak ellenére, hogy abban 310.000 Ft szerepelt az előterjesztésben 
300000 Ft –ot szerepeltettem. 
A munkát azóta elvégezték, az életveszélyt elhárítottuk. A munkák során kiderült, 
hogy még kettő gerendát és 2 db USB lapot  ki kell cserélni, itt is hagyták az anyagot,  
azt majd Horváth Attila társadalmi munkában fogja beszerelni  Ha ez is megtörténik 
biztonságos és szép lesz az iskolánk.  
 
A 3 támogatott LEADER pályázatunkkal kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-
testületet, hogy az utolsó pályázat, a fitnesz játszótér építése is befejeződik  
szombaton. 
 A térfigyelő  kamerarendszer kiépítése is a négynapos ünnepen befejeződik, akkor 
fogják a kamerákat felszerelni.  A jövő hétre marad a Glóbuszon lévő antenna 
bekötése illetve a készülékek áram alá helyezése. 
 
Mivel mindhárom pályázatunk kivitelezése megtörténik a hétvégére azt terveztem, 
hogy a hétvégén, vasárnap megtörténhet azok ünnepélyes átadása. 
Erre az ünnepségre többek között meghívtam  Varga Gábor országgyűlési képviselő 
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urat, Mezőfalva polgármesterét, a Faluvédő és Kulturális Egyesület vezetőit, a 
Mezőföldi Híd Egyesülettől Krausz Mariannát, a rendőrkapitányt, a körzeti 
megbízottat. Szeretettel meghívom most a képviselő-testület tagjait is! Gyertek el 
legyetek szívesek! Bízom benne,hogy ezek a fitneszeszközök elnyűhetetlenek lesznek 
, s a kamaszok ezeket használják majd nem pedig a gyerek játszóteret! 
 
Részemről ennyi bejelennivaló lett volna. 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek bejelentenivalója? 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Hogy álltok közmunkásokkal? Azért kérdezem, mert  a fűnyírással el vagytok 
maradva.  
 
Fischer József polgármester:  
 
Pont ma voltam a Munkaügyi Központban. Sajnos a választás után vagyunk, így nem 
kell már a statisztikát javítani. Holnap tudom meg pontosan hány embert kapunk. 
Amit ma mondtak az alapján úgy tűnik 6 órás foglalkoztatás lesz.  Egyenlőre május 
15 –től szeptember 30-ig lehet tervezni. Azt mondták 1-2 hónapnál többre 1 embert ne 
is tervezzünk,mert akkor nem tudjuk az összes embert behívni! 
Hétfőtől pedig mindössze csak 6 ember lesz. Azt, hogy  május 15-től hány emberre 
kapunk lehetőséget még nem tudom. Én inkább férfiakat  szeretnék behívni,mert 
eszköz,fűnyíró van ,csak ember kellene hozzá.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Mi van az Erdészetnél foglalkoztatott közfoglalkoztatottakkal? 
 
Fischer József polgármester:  
 
Ők  az Országos Közfoglalkoztatási Programban dolgoznak . Valler Csaba kért még 
tőlem 3 embert. Ők 8 órában dolgoznak majd  5 hónapig. A Dunaújvárosi Vizitársulat 
is kért 3 embert. Ha valahol utat csinálnak, akkor oda is elvihetnek embert, de ez 
bizonytalan.  
Korábban sokszor szidták a közmunkásokat, hogy lusták, nem csinálnak semmit, de 
az elmúlt 2 évben csináltak látványos dolgot is! Sajnálom, hogy most ennyire kevés 
ember foglalkoztatására kapunk lehetőséget, ráadásul csak a foglalkoztatottak bérének  
10%-ának megfelelő pénzt adnak dologi kiadásokra, ami igen kevés és behatárolja azt 
is, hogy milyen munkákat  tudunk velük végeztetni. Se benzinre ,se cementre nem 
lehet költeni majd valószínűleg.  
Jó volt ez a téli közfoglalkoztatás ,de volt ,akinek magasabb végzettsége volt ,mint aki 
oktatta őket.  Ez elvitt egy csomó pénzt. Most pedig amikor a munka dandárja van 
akkor alig kapunk lehetőséget. Holnap többet tudok ezzel kapcsolatban.  
 
 
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója? 
 

 
A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Megköszönöm  a megjelenést, s az  ülést  18. 35 órakor   bezárom.                      

    

 

K.m.f. 

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

 
 
 
 
 

/ :Hangyál Csaba:/ 
jkv. hitelesítő 


