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Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.) önkormányzati rendelete- Az 
Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(V.10.) önkormányzati  rendelete módosításáról  
 

Határozatok: 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2014.(IX.30.). számú határozata Hantosi Gesztenyés 
Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  szóló beszámoló 
elfogadásáról 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2014(IX.30.). számú határozata Nagylók- Hantos 
Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2014.(IX.30.). számú határozata Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2014.(IX.30.). számú határozata Hantos Községi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató  elfogadásáról 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2014.(IX.30.). számú határozata Döntés a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozásáról 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2014.(IX.30.). számú határozata Döntés az 
„Széchényi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznososításával kombinálva konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4. 10.0/F 
kódszámú) pályázati felhívásra vissza nem térítendő támogatás iránti igény benyújtásának módosításáról 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2014.(IX.30.). számú határozata Döntés az 
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve  módosításáról 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2014.(IX.30.). számú határozata Döntés Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 61/204.(IX.10.) számú határozata  visszavonásáról  valamint 
döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati támogatásból megvalósítandó   "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 
Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával" című projekt megvalósításához szükséges  projektmenedzsmentre és 
nyilvánosságra vonatkozó szerződésről,  
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2014.(IX.30.). számú határozata Döntés "Hantos 
Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti 
ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 
érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz szükséges  energetikai auditálás valamint a  
közbeszerzési eljárás lebonyolítása  megbízási díjának, költségeinek módosításáról , szerződés elfogadásáról 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2014.(IX.30.). számú határozata Döntés Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2014.(IX.18.) számú határozata visszavonásáról valamint Hantos 
Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti 
ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kapcsolatban lefolytatott előzetes 
közbeszerzési eljárásban szerződéskötéstől elállásról 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2014.(IX.30.). számú határozata Döntés "Hantos 
Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti 
ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 
érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó tervezési-vállalkozási  szerződés 
jóváhagyásáról 
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2014.(IX.30.). számú határozata Döntés "Hantos 
Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti 
ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 
érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó záró audit - vállalkozási  
szerződés jóváhagyásáról 
 

 
 
 
 
Készült: 2014. október 6. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
szeptember 30-án    (kedd)   17.00   –órakor     tartott  üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 

 Zab Zsuzsanna                               
                         Hangyál Csaba                     
                         Fischerné Koncz Katalin települési képviselő 
     
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika jegyző 
  Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi-gazdasági ügyintéző  
  Finta Florencia jegyzőkönyvvezető 
 
   
Igazoltan távolmaradt:  
                                 

        Koncz Tímea külsős alpolgármester  
                                Suhaj Józsefné települési képviselő 

          
               

                         
 Napirend előtt: 

 
Fischer József polgármester : 
 
Köszöntöm a  képviselő-testület tagjait.  Köszönöm ,hogy ilyen gyorsan be tudtak 
jönni a képviselő-testület tagjai 
 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  
négy    fő jelen van ,azt  megnyitom.  
 
Suhaj Józsefné települési képviselő valamint Koncz Tímea külsős alpolgármester 
jelezte távolmaradását. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  megválasztani Zab Zsuzsanna   települési 
képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s négy igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Zab Zsuzsanna  települési 
képviselőt   megválasztotta.  
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Fischer József polgármester : 
 
A kiküldött meghívóban szereplő hoz képest módosításra tesz javaslatot  A 
meghívóban szereplő 10 napirendi pontot javasolja kiegészíteni az alábbi  három 
napirendi ponttal:  
 
11./Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2014.(IX.18.) 
számú határozata visszavonásáról 
valamint Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kapcsolatban lefolytatott előzetes 
közbeszerzési eljárásban szerződéskötéstől elállásról 
Előadó: Fischer József polgármester 

 
12./ Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az 
„Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó tervezési-vállalkozási  szerződés 
jóváhagyásáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
13./ Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az 
„Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó záró audit - vállalkozási  szerződés 
jóváhagyásáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
14./ Bejelentések 
 
Javaslatot tesz az ülés módosított napirendjére:     
 
 
1./ Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről  szóló beszámoló 
Előadó:  Fischer    József polgármester 
 
2./ Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámoló 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
3./  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámoló 
Előadó:  Fischer    József polgármester 
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4./ Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
szóló tájékoztató  elfogadása 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
 
5./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2007.(V.10) 
önkormányzati rendelete módosításáról 
Előadó: Fischer   József polgármester  
 
6./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 
évi fordulójához történő csatlakozásról 
Előadó:  Fischer József polgármester 
 
7./ Döntés az „Széchényi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznososításával 
kombinálva konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4. 10.0/F kódszámú) 
pályázati felhívásra vissza nem térítendő támogatás iránti igény benyújtásának 
módosításáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
8./ Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás 
megindításához szükséges közbeszerzési terv módosításáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
 
9./ Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban „című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) 
pályázati támogatásból megvalósítandó "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában 
álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársasági tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt 
megvalósításához szükséges projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó 
szerződés módosításáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
10./ Döntés a "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával " című projekt megvalósítása érdekében az 
„Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázathoz szükséges energetikai auditálás valamint a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása megbízási díjának, költségeinek módosításáról, szerződés 
elfogadásáról 
Előadó: Fischer  József polgármester  
 
11./Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2014.(IX.18.) 
számú határozata visszavonásáról 
valamint Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kapcsolatban lefolytatott előzetes 
közbeszerzési eljárásban szerződéskötéstől elállásról 



 

5 

 

Előadó: Fischer József polgármester 
 

12./ Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az 
„Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó tervezési-vállalkozási  szerződés 
jóváhagyásáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
13./ Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az 
„Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó záró audit - vállalkozási  szerződés 
jóváhagyásáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
14./ Bejelentések 
 
 

Megkérdezi van-e valakinek kérdése, más javaslata? 
 
 
Más javaslat, észrevétel nem érkezett.  
 
A képviselő-testület jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbiak szerint   elfogadta: 
 

Napirend:  
 
1./ Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről  szóló beszámoló 
Előadó:  Fischer    József polgármester 
 
2./ Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámoló 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
3./  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámoló 
Előadó:  Fischer    József polgármester 
 
4./ Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
szóló tájékoztató  elfogadása 
Előadó:  Fischer   József polgármester 
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5./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2007.(V.10) 
önkormányzati rendelete módosításáról 
Előadó: Fischer   József polgármester  
 
6./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. 
évi fordulójához történő csatlakozásról 
Előadó:  Fischer József polgármester 
 
7./ Döntés az „Széchényi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznososításával 
kombinálva konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4. 10.0/F kódszámú) 
pályázati felhívásra vissza nem térítendő támogatás iránti igény benyújtásának 
módosításáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
8./ Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás 
megindításához szükséges közbeszerzési terv módosításáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
9./ Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban „című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) 
pályázati támogatásból megvalósítandó "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában 
álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársasági tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt 
megvalósításához szükséges projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó 
szerződés módosításáról 
Előadó: Fischer  József polgármester 
 
10./ Döntés a "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával " című projekt megvalósítása érdekében az 
„Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázathoz szükséges energetikai auditálás valamint a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása megbízási díjának, költségeinek módosításáról, szerződés 
elfogadásáról 
Előadó: Fischer  József polgármester  

 
11./Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2014.(IX.18.) 
számú határozata visszavonásáról 
valamint Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kapcsolatban lefolytatott előzetes 
közbeszerzési eljárásban szerződéskötéstől elállásról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
12./ Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
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megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az 
„Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó tervezési-vállalkozási  szerződés 
jóváhagyásáról 
Előadó: Fischer József polgármester 

 
13./ Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az 
„Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó záró audit - vállalkozási  szerződés 
jóváhagyásáról 
Előadó: Fischer József polgármester 
 
14./ Bejelentések 
 
                              

1. napirend: 
 

Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről  szóló beszámoló 

 
 
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak 
mellékleteit  áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A kiküldött anyagot ezzel kapcsolatban minden képviselő megkapta. 
Ami kitűnik a számokból, hogy az állami támogatás, amelyet az óvodával 
kapcsolatban kaptunk, a költségeket fedezi. Tehát jól működik az intézmény. 
A lényeg, tehát, hogy igyekeztek takarékoskodni, minden lehetőséget kihasználni, és 
ennek köszönhetően sikerült nekik gyarapodni, mind az eszközök tekintetében, mind 
kívül-belül is.  
A táblázat kapcsán, ha valakinek van kérdése, akkor a jelenlévő Samuné Léhner 
Erzsébet tud rá válaszolni. 
 
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   Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  szóló 
beszámolót fogadja el. 
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Kéri, hogy aki a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 
 

Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2014. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről  szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
 

Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hantosi 
Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda és Bölcsőde 2014. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót és azt elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda - 
Bölcsőde 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítését jelen határozat 1. számú 
melléklete szerinti részletezéssel, 10.008.000,- Ft teljesített kiadási főösszeggel, és 
a 2. számú melléklete szerinti részletezéssel, 10.990.000,-  Ft tejesített bevételi 
főösszeggel  elfogadja. 
 
A teljesített kiadásokat az alábbi részletezés szerint állapítja meg: 

Megnevezés Eredeti előirányzat 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

 
Személyi 

juttatások 

 
16.366.000,- 

 
16.366.000,- 

 
7.469.000,- 

Szociális 
hozzájárulási adó 

 
4.408.000,- 

 
4.408.000,- 

 
1.972.000,- 

 
Dologi kiadások 

 
4.084.000,- 

 
4.084.000,- 

 
567.000,- 

 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer   József polgármester 
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2.napirend: 
 

Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámoló 

 
A  képviselő-testület tagjai  a határozati javaslatot és annak mellékleteit   
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
A táblázat önmagáért beszél. 
Amit tudni kell, hogy új védőnő látja el a feladatokat. 
Tapasztalatom szerint teljes mellszélességgel megpróbál megfelelni, helytállni. A 
lényeg, hogy teszi a dolgát és pozitív visszajelzéseket kapunk vele kapcsolatban mind 
a két településről. 
A gazdálkodás kapcsán láthatjuk, hogy mi hogyan teljesült. Öröm, hogy megtakarítás 
keletkezett, amit fordíthatunk a két tanácsadóra vagy más feladatra. 
 
Kérdezi, hogy van-e valakinek a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdése, 
hozzászólása? 
 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat költségvetése nem tartalmazza a kettő 
tanácsadó fenntartási- működtetési költségeit, abba a személyi juttatások és 
munkáltatói terheken túl minimális dologi kiadást tartalmaz.  
A két tanácsadó fenntartási költségei, köztük a rezsi, a nyomtatvány költségek stb. az 
Önkormányzatok költségvetésében szerepelnek. 
Így lehetséges az, hogy a védőnő szolgálat feladaton maradvány keletkezik, melyet az  
 
Önkormányzatok képviselő-testületei döntése alapján vagy a két tanácsadó fenntartási 
költségeire vagy más, a védőnői feladatok ellátását szolgáló eszköz beszerzésre. 
A védőnői szolgálat részére elképzelhető, hogy indokolt lesz egy  számítógép 
beszerzésére illetve az internetkapcsolat megfelelő biztosítása érdekében esetleg egy 
router  beszerzésére is. 
 
 Az OEP védőnői feladatokra folyósított finanszírozását mindenképpen a védőnői 
szolgálatra kell fordítani, ebből más feladat ellátást nem lehet finanszírozni. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm a kiegészítést. Természetesen a védőnői szolgálatra kapott pénzt a védőnői 
szolgálatra fogjuk fordítani.  
 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponthoz? 
 

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



 

10 

 

Fischer József polgármester: 
 
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2014. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóról szóló határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a Nagylók- Hantos Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről szóló beszámolóról szóló határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 
 

Nagylók-Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2014. évi 
költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylók-
Hantos Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének I. 
féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt alábbiak szerint elfogadja: 
 
A Képviselő-testület a Társulás 2014. évi bevételeinek I. félévi teljesítést 
2.112.000.- Ft-tal, a tejesített kiadásokat 1.429.000.- Ft-tal fogadja el. 
 
A teljesített kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
                                                                              Előirányzat                 Tejesítés 
             

• Személyi juttatások                              2.085.000.- Ft               1051.000.- Ft 
• Szociális hozzájárulási adó                    616.000.- Ft                  274.000.- Ft 
• Dologi kiadások                                       318.000.- Ft                 104.000.- Ft 
• Tartalék                                                   573.000.- Ft                  683.000.- Ft 

 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer  József polgármester 
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3. napirend: 

 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről szóló beszámoló 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és annak mellékleteit   
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
A táblázatból itt is minden kitűnik. 
Amit fontos elmondani, hogy Hantos részéről az új kolléganő megérkezéséig volt 
egyfajta őrület, hiszen volt papírmunka bőven, de most már, hogy a kellő létszámmal 
tudunk dolgozni, szerintem ez egy kis könnyebbség, olyan szempontból, hogy idővel 
helyére kerülnek a dolgok. Persze eddig is megoldottuk és ezúton köszönöm 
mindenkinek a belefektetett munkát. 
 
Kérdezem, hogy  a jegyző asszonynak, vagy a pénzügyes kolleganőnek van-e valami 
kiegészíteni valója? 
 
Hozzászólások: 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
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 Önkormányzati Hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az 
önkormányzati hivatalok működésének támogatása.  Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény  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.  
Ahogy már a költségvetés elfogadásakor látható volt, a közös önkormányzati hivatal 
fenntartásához a korábbi évekkel ellentétben önkormányzati hozzájárulást sem 
Hantos, sem Nagylók Községi Önkormányzatnak nem kell fizetnie. 
A gazdálkodási feladatok ellátása a törzshivatalban, Nagylókon történik, a Nagylóki 
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló  
tájékoztatót a Nagylókon dolgozó gazdasági vezető állította össze.  
 
A tájékoztató táblában a bevételi oldalon megjelenik az idei évben már lebonyolított 
2014. évi Országgyűlési illetve a 2014. évi Európa Parlamenti képviselő választások 
lebonyolítására kapott állami támogatás, melynek nem volt eredeti előirányzata.  
A két választásra kapott állami támogatások elszámolása már rendben megtörtént. 



 

12 

 

A kiadási rovatok közül az áram és gázdíjak tekintetében tapasztalható az 
időarányoshoz képest nagyobb teljesítés. Ennek oka, hogy 2013. évben viszonylag 
alacsonyabb részszámlákat kaptunk az említett két közüzemi díj tekintetében és a 
tervezésnél ezt vettük alapul. Ugyanakkor február hónap folyamán az elszámoló 
számlák viszonylag nagyobb összegűek voltak, melyek a tervezethez képest 
jelentősen növelték ezen kiadásokat. 
 
Kiegészítésképpen ennyit szeretem volna elmondani. 
Amennyiben valakinek van kérdése, szívesen válaszol rá. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen a kiegészítést. 
   
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 a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóról szóló határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítése 
 

 
Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –mint fenntartó- a Nagylóki 
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása című 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesített bevételét 
17.668- Ft-tal, a teljesített kiadását 17.121.000.- Ft-tal elfogadja.  
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A teljesített kiadásokat az alábbiak szerint állapítja meg:  

• A személyi jellegű előirányzat  10.592.000.- Ft 
• A szociális hozzájárulási adó 2.750.000.- Ft 
• A dologi kiadás 3.779.000.- Ft 

 
A teljesített bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

• A központi költségvetésből kapott támogatás 16.433.000.- Ft 
• Működési célra átvett pénzeszköz  1.235.000.- Ft 

 
A Képviselő-testület a  feladat ellátáshoz való önkormányzati hozzájárulások 
összegét:  0 Ft-ban állapítja meg. 
 
 
Nagylók  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 
hogy a szükséges intézkedést tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fischer József polgármester 
 

 
 

4. napirend 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
szóló tájékoztató  elfogadása 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak 
mellékleteit   áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Itt a jól megszokott táblázat, előtte pedig a szöveges részeket látjuk, azon belül, hogy 
milyen beruházások voltak, miket hajtottunk végre, milyen kiadásaink voltak 
százalékos arányban. Úgy gondolom, hogy mi megpróbáltuk ezekből kihozni a 
maximumot. Azok az adóbevételek is, amelyeket terveztünk eddig időarányosan jól 
alakulnak, a mai számok tükrében az anyagi helyzetünk elég jónak mondható, mert 
nincs kifizetetlen számlánk és közel 32 millió Ft van a mindennapi tevékenységekre 
és 10 millió Forint van lekötve, ezzel tudunk gazdálkodni. 
Ha ezzel kapcsolatosan kérdés merül fel felém vagy a pénzügyes kolleganő felé, 
akkor azt kérem, tegyék fel. Bár szerintem lehet látni, hogy jól gazdálkodtunk a ránk 
bízott javakkal. Persze van, ami nem vált be, de minden nem sikerülhet. 
Mindezek alapján megpróbáltuk tehát a lehető legjobb gazdálkodást kihozni. 
Én ennyit szerettem volna elmondani. 
Kérdezem Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi- gazdálkodási ügyintézőt, hogy van- 
valami kiegészíteni valója? 
 
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi- gazdálkodási ügyintéző: 
 
Köszönöm nincs. 
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Fischer József polgármester: 
 
Elmondható az is, hogy nem költöttünk felesleges dolgokra, nem mentünk bele olyan 
dolgokba, ami vitte volna a pénzt, nem voltak olyan dolgok, amik látványosan sokba 
kerültek volna. 
 
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: 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Hantos Községi Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató  elfogadásáról 
szóló határozati javaslatot.  

 
 
Kéri, hogy aki a Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről szóló tájékoztató  elfogadásáról szóló határozati javaslatot 
elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 
Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

szóló tájékoztató  elfogadása 
 

Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról 
szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-a alapján a helyi 
önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót 
az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 
1. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló 

beszámoló az önkormányzat  adatait – a Hantos Községi Önkormányzat  
1/2014. (II. 6.)  költségvetési rendelete 2.§-ban meghatározott címrend szerint 
– tartalmazza. 

Az önkormányzat 2014.  évi költségvetési  előirányzatainak I. félévi alakulása 
(Me.: ezer Ft) 
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2. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak 

első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

megnevezése 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2014. I. félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Kiadások 
 Fő-összesen 

147505 147505 82855 56,2 

Bevételek  
Fő-összesen 

147505 147505 83453 56,6 

Ennek  részletezését a beszámoló  1. számú melléklete tartalmazza. 
3. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a 

teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2014. I. félévi 
teljesítés 

Teljesítés 
alakulása % 

Felújítási és 
felhalmozási 
kiadások összesen: 

21697 21697 30994 142,8 

Ebből: 
- felújítások 0 0 0 0 
 
Az önkormányzat  felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés 
alakulását      feladatonként a tájékoztató  5. számú melléklete tartalmazza. 
 
4. Az önkormányzat végleges pénzeszköz átadásának, egyéb támogatás 

teljesítését és a teljesítés alakulását a  beszámoló  8 számú  melléklete rögzíti. 
5. Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak teljesítését és 

a teljesítés alakulását  a beszámoló 7. számú  melléklete tartalmazza. 
A tartalék összegének alakulásáról 
6. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 
 
Előirányzat 
megnevezése 

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 

Tartalék 26131 26131 
Ebből: 
 általános tartalék 26131 26131 
Ebből:  
Felhalmozási célú 0 0 
Működési célú 26131 26131 
céltartalék 0 0 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fischer József polgármester 
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5. napirend 
 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2007.(V.10) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a rendelet tervezetet a  hatásvizsgálattal 
és indokolással valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet 
tervezetet    áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosításra szorult. 
Felkérem Gálné Papp Erika jegyző asszonyt, hogy ismertesse az Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosításait, tájékoztassa arról a képviselő-testület tagjait. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról  szóló 6/2007.(V.10.) 
önkormányzati rendelet ( továbbiakban: rendelet) felülvizsgálatát és módosítását 
jogszabályi változások és a Fejér Megyei Kormányhivatal jelzése indokolják. 
 
A rendelet felhatalmazó rendelkezéseit  módosítani szükséges , mert a 
kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
működésével összefüggő  egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVIII. 
törvény 2014. január 1-vel hatályon kívül helyezte a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a)-c pontja 
szerinti felhatalmazó rendelkezéseket, így ezen felhatalmazó rendelkezéseket a 
rendelet felhatalmazó rendelkezései közül törölni szükséges. ( Rendelet-
felhatalmazó,) Tekintettel arra, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvényre, mint 
továbbiakban Mötv.-re történő visszautalás a felhatalmazó rendelkezések között 
szerepelt- ahol a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM. rendelet 
szerint nem is szerepelhet- így a Rendeletben a 1.§ -át  módosítani szükséges az 
Mötv-re történő visszahivatkozással.  
 
A módosítás következtében a rendelet mellékletei számozása módosult,illetve egyes – 
eddig mellékletben szereplő rendelkezések függelékbe kerülnek át ( képviselő-testület 
illetve bizottságok névsora, Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje)  így annak 
megfelelően gondoskodni kell a rendelet azon szakaszai módosításáról is, ahol ezen 
mellékletekre, függelékekre  visszautalás történik.( Rendelet 2.§ (5) 6.§ (6) (7) , 7.§ . 
(2) (3)  9.§,(3)   10.§ (1)  11.§ (2) , 33/B§ (1) bekezdés, ) 
 
Az önkormányzat jelképei a zászló és a címer, a pecsét nem, ezért a pecsétre 
vonatkozó rendelkezéseket a rendeletből törölni szükséges. (Rendelet 3.§ ) 
 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM. rendelet 48. §-a előírásai alapján  
pontok a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy pozitív egész számokból képzett arab 
sorszámokkal jelölhetőek meg. Több mint tizenöt elemű felsorolást csak pozitív egész 
számokból képzett arab sorszámokkal lehet megjelölni. A latin ábécé kisbetűivel megjelölt 
ponton belül az alpontot tartalmazó pont megjelölésében foglalt kisbetűből, a latin ábécé 
kisbetűiből és a „)” jelből képzett megjelöléssel ellátott alpontok állapíthatóak meg.  Az arab 
számmal megjelölt ponton belül a latin ábécé kisbetűivel jelölt alpontok állapíthatóak meg. 
Egy ponton belül legfeljebb tizenöt alpont állapítható meg. 
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Fenti rendelkezésekre figyelemmel a Rendeletben korábban  „-„ jel alkalmazása miatt 
módosítani szükséges a Rendelet 4.§-át, 13-át, 20 §-át, 22.§-át, 23.§ (4) bekezdését, 24.§ (1) 
bekezdését, 28.§ (2) bekezdését , 31. § (2)(3) bekezdéseit,  33.§ (2) bekezdését, 39.§ (2) 
bekezdését módosítani szükséges. 

 
Tekintettel arra, hogy a Rendelet más rendelkezései is tartalmaznak  az önként vállalt 

feladatok tekintetében előírásokat , így a Rendelet 8.§-át indokolt hatályon kívül helyezni. 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( 
továbbiakban: Mötv.) 41.§ (4) bekezdése alapján 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.  
A Rendelet erre vonatkozóan nem tartalmazott előírást, így a Rendelet 10.§-át ki kell 
egészíteni a határkör visszavonás lehetőségével. 
 
A rendelet nem tartalmazott rendelkezést arra vonatkozólag, hogy ki( kik) vehetnek 
részt a képviselő-testület zárt ülésén, azt az Mötv. 46.§ (3) bekezdése részletesen 
tartalmazza. Az Mötv. 46.§ (3) bekezdése szerint „ a  zárt ülésen a képviselő-testület 
tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, 
aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös 
önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi 
önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi 
tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet 
előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása”  A  rendelet kiegészül a zárt 
ülésen résztvevők körének szabályozásával, az Mötv. 46.§ (3) bekezdésére történő 
visszautalással. ( Rendelet 18 § (6) ) 
 
Az Mötv.47.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület akkor határozatképes, ha az 
ülésen az önkormányzati képviselőknek több mint a fele jelen van. A 
határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Ez utóbbi rendelkezéssel 
módosítani  szükséges a Rendelet 21.§ (1) bekezdését. 
 
Az Mötv. 48.§ (5) bekezdése alapján ’ az ülésvezető megállapítja a szavazás 
eredményét. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely önkormányzati 
képviselő kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.” Erre vonatkozó 
szabályozást a rendelet nem tartalmazott, így a rendelet az Mötv. 48.§ (5) bekezdésére 
történő visszahivatkozással kiegészül a szavazás eredménye felőli kétség felmerülése 
esetére vonatkozó rendelkezéssel.  
( Rendelet 21.§ (12)) 
 
A rendelet tartalmazta a nyilvános ülésen megjelent állampolgárok részvételének 
szabályait, illetve rendzavarás esetén az ülésvezetői jogosítványokat is. A rendelet 
ezen rendelkezése akként módosul, hogy a polgármester a tanácskozás rendjének 
ismételt megzavarása esetén a települési képviselő kivételével a terem elhagyására 
kötelezheti.  (Rendelet 22.§ (1)d.) pont)  
 
A rendeletben a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak megfelelően módosításra 
került az önkormányzati rendelet alkotásának, illetve a rendelet közzétételére és 
aláírására vonatkozó rendelkezései, ( Rendelet 25.§(1)-(2) (14)) továbbá az 
önkormányzat határozataira vonatkozó rendelkezések közül törölni szükséges a 
Rendelet 26.§ (3) bekezdését és módosítani  a 26§ (4) bekezdését. 
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  A Képviselő-testület normatív határozatokra vonatkozó előírásokat az Mötv.51.§  
(6) bekezdése tartalmazza. Eszerint  az Mötv. 51.§  (2)-(3) bekezdésben foglalt 
rendelkezéseket a normatív határozat közzétételére is alkalmazni kell.: azaz a 
normatív határozatot  a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos 
- a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. A 
saját honlappal rendelkező önkormányzat normatív határozatát a honlapján is 
közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A helyi önkormányzat a normatív 
határozatot  a kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, és 
a kormányhivatal továbbítja azt a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért 
felelős miniszternek. 
 Ha a normatív határozat  kihirdetett szövege eltér normatív határozat aláírt 
szövegétől, a polgármester vagy a jegyző kezdeményezi az eltérés helyesbítését. A 
normatív határozat  a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő 
hatodik munkanapon helyesbíthető. Az eltérés megállapítása esetén a helyesbítés 
megjelentetéséről a jegyző a normatív határozat  kihirdetésével azonos módon 
gondoskodik. 
 

A Rendelet nem tartalmazott rendelkezéseket a Képviselő-testület normatív 
határozataira vonatkozóan, ezért szükséges ezen rendelkezések beépítése a rendeletbe. 
( Rendelet 26.§ (15) bekezdés)  
 

Az Mötv. 50. § -a alapján minősített többség szükséges az Mötv  42. § 1., 2., 5., 6. 
7. pontjában foglalt- vagyis: a rendeletalkotás; szervezetének kialakítása és 
működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, 
vezetői megbízás; önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő 
kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti 
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; megállapodás külföldi 
önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez 
való csatlakozás, abból történő kiválás; intézmény alapítása, átszervezése, 
megszüntetése;- továbbá a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő kizárásához, az 
összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselői 
megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint az Mötv  46. § (2) 
bekezdés c) pontja szerinti- vagyis a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az 
általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené-  zárt 
ülés elrendeléséhez. 

 
Tekintettel arra, hogy a Rendelet 27.§ (2) bekezdés d.) pontja nem pontosan 

tartalmazta az Mötv. 42.§ 5. pontját- önkormányzati társulás létrehozása, 
megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, 
társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;- 
kitételt, így annak módosítása is szükségessé vált. ( Rendelet 27.§ (2) bekezdés d) 
pontja)  

 
Az Mötv. 49. § alapján a  képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit 

vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati 
képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 
önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő 
javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a 
határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.  A képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre 
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vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. A közeli 
hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli 
hozzátartozót kell érteni. 

A rendelet tartalmazta a települési képviselő személyes érintettség bejelentésének 
kötelezettségét, viszont nem tért ki a személyes érintettség bejelentésének 
elmulasztásához fűződő jogkövetkezményekre. 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (2) bekezdése ad 
lehetőséget arra, hogy a  
képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját  
legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentse, illetve természetbeni  
juttatását ugyanilyen időtartamra megvonja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a  
csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható. 
Tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk képviselő-testületi tagjai tiszteletdíjban nem 
részesülnek, ugyanakkor  a  rendeletben kötelező szabályozási elemként rendelkezni 
kell a  személyes érintettség bejelentésének elmulasztásához fűződő 
jogkövetkezményeket, így a rendelet kiegészül azzal, hogy a  személyes érintettség 
bejelentésének elmulasztásához fűződő jogkövetkezményeként a települési képviselő 
figyelmeztetésben részesül. (Rendelet 29.§, 32.§ (6) ) 
 
 
2013. július 1-től fokozatosan a törvényességi-felügyeleti kapcsolattartás- így a 
rendeletek közzététele- illetve 2014. január 1-től a jegyzőkönyvek felterjesztése a 
Fejér Megyei Kormányhivatalhoz  elektronikusan a Nemzeti Jogszabálytáron 
keresztül történik. Ezen változásnak megfelelően módosítani szükséges a rendelet 
jegyzőkönyvek készítésére, felterjesztésére, aláírására vonatkozó rendelkezéseit. ( 
Rendelet 31§  33/C§ (7) bekezdés )  
 
A rendelet tartalmazta a Bizottságokra és a bizottsági tagságra vonatkozó szabályokat. 
Ezek felülvizsgálatát elvégeztük és ez alapján a bizottságokra vonatkozó 
rendelkezéseket összhangba hoztuk az Mötv.57-61 §-val,  a bizottsági tagság 
megszűnésének eseteit,  ki kell egészíteni – összhangban az Mötv. 58.§ (2) 
bekezdésével - azzal, hogy a bizottsági tagság megszűnik, ha a képviselő-testület a 
bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor 
megváltoztatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot 
megszünteti rendelkezéssel ( Rendelet33.§ 33/A.§, 33/B,§ 33C. §, Rendelet 4.5.6.7. 
melléklete))  
 
2013. január 1-től a képviselő-testület és szervei- így a bizottságok- ügyviteli 
feladatait, nem a Körjegyzőség, hanem a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 
látja el. A szervezeti átalakítás miatt szükséges a Rendelet hivatalra utaló 
rendelkezéseit módosítani. ( Rendelet 36.§ (1) bekezdés ) 
 
2014. október 13-tól  változni fognak a polgármesterek díjazására vonatkozó 
jogszabályi előírások. Az Mötv. 71.§ (2) (4) és (6) bekezdései alapján a polgármester 
illetményének   összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének  40%-ával, 
illetve  az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében, illetve a 
főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. A polgármester illetményét és 
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költségtérítését a képviselő-testület fenti jogszabályi rendelkezések 
figyelembevételével az alakuló ülésén kell megállapítsa. 
 
Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül módosításra a polgármester 
illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozó rendelkezések. ( Rendelet  34 (6)-(7)  ) 
 
A társadalmi megbízatású polgármester munkarendjét a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény 9.§ -(1) bekezdése alapján – figyelemmel a polgármester 
más foglalkoztatási jogviszonyára – a képviselő-testület állapítja meg. Erre tekintettel 
a rendelet 8. mellékletében szabályozásra került- polgármester úrral egyeztetve- a  
munkarendje és fogadó ideje. 
A polgármesterre vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata és a hatályos 
jogszabályokkal összhangba hozása megtörtént. ( Rendelet  34.§ 34/A.§, 34/B.§ ) is 
megtörtént. 
 
A rendelet az alpolgármesteri tisztség megszűnésének esetei kiegészítésre kerültek 
valamint az Mötv. vonatkozó előírásainak (35.§) megfelelően kiegészült az eltérő 
rendelkezés hiányában a polgármestere vonatkozó szabályok alkalmazásának 
rendelkezéseivel is .  
A rendeletből jogszabályi változás  – a népi kezdeményezés megszűnése- miatt 
törlésre kerültek a „népi kezdeményezésre” vonatkozó rendelkezések és a rendelet  
kiegészül a népszavazásra vonatkozó szabályokkal .  ( Rendelet 40.§ 40/A.§) 
Tekintettel arra, hogy a Sárbogárdi Kistérségi Társulás megszűnt, így a belső ellenőri 
feladatok ellátásáról Önkormányzatunk külső belső ellenőr alkalmazásával 
gondoskodik. Ennek megfelelően módosítani szükséges a Rendelet 44.§ (2) 
bekezdését. 
 
A Rendeletbe bekerült egy- „az egészségügyi alapellátásokról” című  – VIII. fejezet, 
amely miatt az eredeti „Záró rendelkezések” fejezet számozása IX. fejezetre módosul. 
( Rendelet VIII. és IX. fejezete) 
    
A rendelet mellékletei is felülvizsgálatra kerültek, az elmúlt időszakban történt 
szervezeti átalakulások- Körjegyzőség helyett Közös Önkormányzati Hivatal, 
Közoktatási Társulás, Sárbogárdi Többcélú Társulás megszűnése, a meglévő 
gyermekjóléti és szociális társulás valamint a védőnői és központi orvosi ügyelet 
működtetésére vonatkozó megállapodások Mötv.-nek megfelelő átalakítása- 
átvezetésre kerültek.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzata módosításáról szóló rendelet tervezetet megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek! 
 
Fischer József polgármester: 
 
A polgármesterek illetményére vonatkozó szabályozás lélekszámhoz kötötten 
szabályozott. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Igen ez így van. 
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Az Mötv. 64. § (1) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi 
megbízatásban látja el. Az új szabályozás már a lakosságszámtól függetlenül biztosítja ezt 
a lehetőséget. A főállású polgármester illetményre, a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíjra jogosult. Az illetményt illetve a tiszteletdíjat összegszerűen 
kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. Fontos, hogy az illetmény/tiszteletdíj 
összege tekintetében kevés kivételtől eltekintve ( például a főállású alpolgármester, a 
illetményét, társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját kivéve) nincs a 
testületnek mérlegelésre lehetősége.  Az illetmény illetve a tiszteletdíj közérdekű adat 
(Mötv. 35. § (4) bek.). A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre illetve 
tiszteletdíjra jogosult. A polgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell 
állapítani vagy a kérdésről tárgyalni, ha újraválasztották őket. Alaptörvény 35. § (3) 
bekezdése értelmében a polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig 
tart, tehát a régi tisztség megszűnik, és új jogviszony keletkezik.  
A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere 
illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra . Így a polgármester illetménye  a 
megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményének 20%-a az 500 fő 
lakosságszám alatti település polgármestere esetében;  40%-a az 501-1500 fő 
lakosságszámú település polgármestere esetében;  60%-a az 1501-10 000 fő 
lakosságszámú település polgármestere esetében;  70%-a a 10 001-30 000 fő 
lakosságszámú település polgármestere esetében;   80%-a a 30 000 fő lakosságszám 
feletti település polgármestere esetében (Mötv. 71. § (4) bek.).  
A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott 
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat (Mötv. 71. § 
(5) bek.). 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen, szerintem maximálisan kielégítő ismertető, tájékoztatás volt. 
 
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  Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2007.(V.10.) önkormányzati  rendelete módosításáról  
szóló  önkormányzati  rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Kérem, hogy aki az Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2007.(V.10.) önkormányzati  rendelete módosításáról szóló önkormányzati  
rendelet tervezetet elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
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Szavazás a rendeletről:  
Minősített többséggel:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy       igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletét megalkotta.  

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014. (X.02.)  önkormányzati rendelete  
 

Az Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(V.10.) 
önkormányzati  rendelete módosításáról  

szóló önkormányzati  rendelet megalkotása 
 
 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
 

Az Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2007.(V.10.) önkormányzati  rendelete módosításáról  
szóló önkormányzati  rendelet tervezetet elfogadja és rendeletté 
emeli.  
      

(az önkormányzati  rendelet  a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

 
6. napirend 

 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2015. évi fordulójához történő csatlakozásról 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak 
mellékleteit   áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez az az ösztöndíj, amit azt hiszem ez idáig mindenki megelégedésére csináltunk itt a 
faluban. Akik ebben szerettek volna, és részt is tudtak venni, azoktól én csak pozitív 
visszajelzést kaptam, hogy jó volt, hogy ezt megcsináltuk, és tudtuk finanszírozni. 
Amiben nekünk döntenünk kell, hogy ismételten részt akarunk-e ebben venni. Az 
összeghatár ugyanúgy minimum 1000 Ft és maximum 5000 Ft. Látva, hogy mennyi A 
és mennyi B típusú pályázat  érkezett, bátram kimerem jelenteni, hogy biztosan 
megvan rá az anyagi forrásunk. 
Átadnám a szót a jegyző asszonynak, hogy ezzel kapcsolatban tájékoztassa a 
képviselő-testületet. 
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Gálné Papp Erika jegyző: 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. 

Hantos Község Önkormányzata 2011. évben csatlakozott először a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

 A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: 

1.      A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, 
hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb 
ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat 
által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi 
összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A támogatás legkisebb összege 1.000 
Ft./hó  

2.      A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel  kiegészítheti a települési önkormányzat által 
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból 
fedezendő ösztöndíj összegét.  

3.      Intézményi támogatás:  
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már 
tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok 
támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat 
által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben 
– az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy 
főre eső maximuma a 2013. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott 
hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató 
után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül. (intézményi 
ösztöndíjrész) 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.  

A helyi önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. 
Az Önkormányzatnak a pályázati rendszerben való részvétele önkéntes, melyhez való 
csatlakozás kizárólag az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a 
Nyilatkozat a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
nyomtatvány aláírásával történhet, mely postára adásának határideje 2014. október 1.  
 A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójában a települési 
önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az elektronikus 
pályázati rendszerhez, a külön erre a célra kifejlesztett Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (Eper-Bursa ) 
történő csatlakozást is magában foglalja, az elektronikus pályázati rendszer 
használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok és a 
pályázók részére is. Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem 
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írhatják ki, az elektronikus rendszerben általuk nem rögzített pályázatot nem 
bírálhatnak el. 
Ez már a tavalyi évben is így volt, akár az is változatlan, hogy  az EPER-Bursa 
rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – azokért a 
továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva – jelentősen csökkentve így a 
téves adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik 
arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az 
elbíráló önkormányzatok a korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által 
felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit elektronikusan bővíthetik valamint a 
kötelező mellékletek listáját is kiegészíthetik az önkormányzat által meghatározott 
mellékletekkel az EPER- Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési 
önkormányzatoknak a  pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa 
rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok 
befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa 
rendszerben. 
 
A pályázat kiírásának határideje: a képviselő-testületi ülés összehívásakor ismert 
általános tájékoztató és általános szerződési feltételek 2014. október 3.  A pályázatot 
az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. 
A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni 
oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy 
időben történjék.  
 
A csatlakozást követően a pályázatot az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott 
tartalommal kell kiírni. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszön a tájékoztatót. 
Én azt mondom, hogy adjuk meg megint az esélyt. Megvan az anyagi forrásunk, tehát 
megtehetjük. 
 
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: 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el a  Döntés a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő 
csatlakozásról szóló határozati javaslatot.  

 
Kéri, hogy aki a Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozásról szóló határozati 
javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2015. évi fordulójához történő csatlakozásról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2015. évi fordulójához való 
csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 
fordulójához.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a felsőoktatási 
hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. 
évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat, és a pályázatokról hozott 
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onki/tonkbelep.aspx internet címen 
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a 
szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek 
nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására, valamint az 
„A”, és „B” típusú pályázatok kiírására. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. október 1./csatlakozási nyilatkozat megküldés 
       2014. október 3. /pályázat kiírása 
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7. napirend 
 

Döntés az „Széchényi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznososításával kombinálva konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4. 
10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra vissza nem térítendő támogatás iránti 

igény benyújtásának módosításáról 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és annak mellékleteit   
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez az a pont, amit a múlt héten elnapolt ülés anyagából már ismerhet a képviselő-
testület. 
Zab Zsuzsanna települési képviselőnek röviden elmondanám, hogy egy pályázatot 
szeretnénk benyújtani. Ez egy KEOP-os, 100%-os támogatottságú pályázat. Azt kell 
róla tudni, hogy a megújuló energia keretében napelemet vagy kazánprogramot kell 
beletenni ebbe a pályázatba. Így nyílászáró csere, szigetelés, fűtéskorszerűsítés, 
napelem kerül a pályázatunkba. Első körben mind a három kezelésünkben lévő 
épületre, tehát az óvodára, hivatalra és a kultúrházra is szeretem volna, ha 
pályázhatunk. Viszont a pályázathoz benyújtandó anyagok, például, hogy mennyi az 
áram, gázfogyasztás, tehát ami a megtérülés számításához szükséges figyelembe 
venni az, ahogy a  szakemberek kiszámolták, hogy a kultúrház esetében túl kevés, 
ezért a kultúrház a pályázatba nem fért bele. Végül csak az óvodára és a hivatalra és 
annak hátsó lakrészére lehetett ez alapján pályázni.  Ezek számadatait első körben 
kiszámolták, de valamit nagyon elszámoltak, mert akkor még a pályázatba belefért a 
külső hőszigetelés is és az összeruházás körülbelül 80-82 millió forintos lett volna a 
két épületre. A falak vastagsága miatt át kellett szinte az egész pályázatot dolgozni az 
utolsó pillanatban, miután mi ezt egyszer már elfogadtuk, a 80-82 milliós összeggel,  
sőt egy közbeszerzési eljárást is elindítottunk. A beruházás összköltsége ezek után 
visszacsökkent, de a pályázat még mindig beadható, a beadási határidő  egyébként 
holnapi nap, tehát október 1. éjfélig lehet beadni a pályázatot. 45 601 000 forinttal 
tudjuk beadni, amibe belefér az óvoda teljes nyílászáró cseréje, fűtéskorszerűsítése a 
meglévő radiátorokra hőszabályzó felszerelésével, valamint a tetőrész lepaplanozása 
egy 15 cm vastagságú lépésálló gyapottal, valamint egy melegvizet előállító napelem, 
ami a konyhai részre, illetve a gyerekeknél a kézmosásra segít rá. A hivatalnál a teljes 
épületre véve a még ki nem cserélt nyílászárók cseréjére, valamint a tetőrész 
lepaplanozására és a mostani gázkazánnak a kicserélésére, valamint egy faelgázosító 
kazán beszerelésére kerül sor. Erről a faelgázosító kazánról tudom a szomszéd 
település polgármesterétől, Tóth Józseftől, hogy jól működik ez a megoldás náluk is, 
például a kultúrházban. 
Sor kerülne továbbá a régi radiátorok cseréjére, a hőszabályzó felszerelésével együtt. 
A lényeg, hogy a számításoknál nem mi hibáztunk, mert ez a pályázat már rég be lett 
volna adva, és onnantól fogva mi már a visszajelzéseket várnánk. Most már legalább 
összeállt a kép és azok amiket mondtunk, hogy leírva szeretnénk látni, azok 99%-ban 
megvalósultak. 
Természetesen még mindig fennállnak azok a költségek, amelyeket a képviselő-
testület már korábban elfogadott, vagyis az épületenergetikai felmérések díja, a  
400 000 Ft+ ÁFA, illetve a közbeszerzési eljárás díja, a 300 000 Ft+ ÁFA. Erről 
korábban is megbeszéltük, hogy nem kidobott pénz, mert ha nem nyer a pályázat, 
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máshol akkor is fel tudjuk használni. Ezek lehetnek azok a költségek, ami nekünk 
kiadás lehet, ha nem nyer a pályázat. 
Úgy látom, hogy ezzel vesztenivalónk nincs. Akkor van, ha meg sem próbáljuk. Az 
tény és való, hogy rengeteg papírmunka volt, és itt szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki ezzel dolgozott. 
Ezzel kapocsaltban tapasztalatlan vagyok, még én sem dolgoztam ilyen csapattal. 
A szerződésben benne van, hogy a támogatói okirat átvételéig ők nem kapnak pénzt. 
Tehát szerintem ebben nekünk nagy bukási lehetőségünk nincs, de majd 
természetesen végigmegyünk a szerződéseken napirendi pontonként, hogy hol van 
olyan esetleg, amit ha lehet, módosítanánk vagy beleírnánk. 
Itt a hetedik napirendi pontban arról kell, hogy döntsünk, hogy ezzel a módosított 
összeggel, ami már a végső összeg, a pályázatot benyújtsuk-e. 
Kérdezem Zab Zsuzsanna települési képviselőt, hogy ez így érthető volt-e? 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Igen, nagyjából megértettem. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Tehát akkor két épületről beszélünk. Ennek a pályázatnak a beadási határideje holnap, 
azaz október 1. éjfél. Egy a lényeg, hogy ezek a költségek, vagyis a 400 000 Ft+ ÁFA 
és a 300 000Ft+ ÁFA, az,  amivel számolnunk kell, mert a többi benne van a 
pályázatban és elszámolható. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Szerintem, meg kell akkor próbálni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
 Én is azt mondom. 
Persze jobban is lehetett volna ezt a pályázatot elkészíteni. Ez a csapat már június-
július óta ide jár. A pályázatról  már korábban is tudni lehetett, hogy ki fognak írni 
ilyen célra pályázatot,  a pályázatírók is még áprilisban kerestek meg ezzel a 
lehetőséggel  először.  
Az sem titok, hogy ha ez a pályázat nyer, ennek a forrását elő kell valahonnan 
teremteni, attól függetlenül, hogy most, hogy állunk anyagilag. Mindent összevetve 
van közel 40 000 000 forintunk, de akkor is elképzelhető, hogy nekünk vagy a 
következő képviselő-testületnek fel kell vennie egy hitelt, hiszen vannak olyan 
költségek, például a kamatköltség, amelyekről addig, amíg nem nyert a pályázat nem 
tudjuk megállapítani, hogy milyen nagyságúak. 
Lényeg tehát, hogy mivel ez is utófinanszírozott pályázat, ennek a forrását meg kell 
találni. Ezekkel az összegekkel most még nem lehet számolni. Egy kalkuláció van, 
amiből körülbelül látjuk nagyságrendileg, hogy mi az, ami nekünk ténylegesen 
pénzbe kerül és azt ki kell adni. 
Itt amiről dönteni kell tehát, hogy ezzel az összeggel ezt a pályázatot benyújtsuk-e, 
elindítsuk-e. 
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Én a korábbi nehézségek után kicsit vacillálok a pályázat beadásával kapcsolatban.  
Attól tartok, hogy a szerződés tervezetekben szereplő megbízási díjakat 
mindenféleképpen ki kell majd fizetnünk, ha nyer a pályázat, ha nem. Hiszen 
mindegyikbe benne hagyták megbízási díj megnevezést, amit mindig ki kell fizetni. 
Önmagában az nem nyugtat meg, hogy odaírták  Hiába írták oda, hogy csak akkor lép 
hatályba a szerződés, ha nyer a pályázat. Ha ezeket a megbízási díjakat ki kell fizetni 
az nagyon sok pénz amit ha nem nyer a pályázat saaját pénzből kell kifizetni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A korábbi, 2014. szeptember 24-én érkezett szerződés tervezetek helyett másik 
szerződés tervezeteket küldtek és ezek lettek a Képviselő-testület tagjai számára 
kiküldve. A Képviselő-testület részére ezen ülést megelőzően kiküldött szerződés 
tervezetekbe bizonyos esetekben a megbízási díj mértékének emelkedésén túl másik 
nagy változás, hogy a szerződések hatálybalépésére vonatkozóan az alábbi – többé- 
kevésbé mindegyik szerződésben azonos  - rendelkezést építették be:  „A szerződés 
akkor lép hatályba, mikor megrendelő a pályázatra vonatkozó Támogatói 
Okiratot/Támogatói szerződést kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. A 
szerződés hatályát veszti, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 
pályázatot írásban elutasítja.” 
 

1.1. Ugyanakkor- ahogy a polgármester úrnak már említettem- egyik, másik szerződés 
tervezetben, a szerződés hatálybalépésével kettő, egymásnak ráadásul 
ellentmondó rendelkezés szerepel . Például  a  nyilvánosság és tájékoztatás 
feladatainak ellátásáról szóló megbízási szerződés tervezet 1.2. pontja szerint: „A 
szerződés akkor lép hatályba, mikor megrendelő a pályázatra vonatkozó 
Támogatói Okiratot/Támogatói szerződést kézhez vette és Vállalkozót erről 
tájékoztatta. A szerződés hatályát veszti, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium a pályázatot írásban elutasítja.” 

 
A megbízás időtartama a Projekt megvalósítási időszaka.”  
 
Ugyanakkor ugyanezen szerződés 7.1. pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza: 
„Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra kötötték, amely az aláírás napján lép 
hatályba.” 

 
A kettő rendelkezés nyilván ellentétes, mindkettő egyszerre nem lehet a szerződés 
része. A Képviselő- testület döntésének megfelelően célszerű lenne csak az egyik 
szerződés hatálybalépéséről szóló rendelkezést jóváhagyni és a szerződésben 
szerepeltetni. 
 
A szerződés tervezeteket a hétvégén tudtam csak áttanulmányozni és bár nem vagyok 
ügyvéd, így garanciát hangsúlyozom nem tudok vállalni arra, hogy valamennyi , 
szerződésbe  esetleg beleépített jogi „kiskaput”, az Önkormányzat számára előnytelen 
rendelkezést fel tudtam fedezni, de igyekeztem minden szerződést alaposan átnézni és 
azokkal kapcsolatos aggályaimat, problémákat – melyeket  a polgármester úrral már 
megosztottam- a képviselő-testületnek is szeretném elmondani, még a döntés 
meghozatala előtt. 
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Ezeket részletesen az egyes szerződés tervezetekkel kapcsolatos döntéshozatal előtt 
lenne célszerű megbeszélni, így azon napirendi pontnál szeretném elmondani a 
konkrét, adott szerződéssel kapcsolatos meglátásaimat.  
 
Visszatérve a szerződés tervezetek hatálybalépésére, ha a képviselő-testület azon 
rendelkezést tartja hatályba, mely szerint szerződések akkor lépnek  hatályba, mikor 
megrendelő a pályázatra vonatkozó Támogatói Okiratot/Támogatói szerződést kézhez 
vette és hatályukat vesztik , ha a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a pályázatot 
írásban elutasítja, akkor a szerződések  elméletileg  támogatás esetén fognak hatályba 
lépni. 
Arra azonban egyik szerződés sem tér ki, hogy mi történik abban az esetben, ha a 
pályázat valamilyen okból nem kerül beadásra, erre vonatkozó rendelkezést a 
szerződés tervezetek nem tartalmaznak. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm. 
Én azt a szerződést hívtam segítségül, amivel már találkoztunk a három LEADER 
beadott pályázatnál. Hasonló mondat van ott is jelen. Például: „Jelen szerződés akkor 
lép hatályba, amikor a Megrendelő a támogatói okiratot/szerződést kézhez vette és 
erről a Vállalkozót tájékozatta.” 
A lényeg, hogy ezt máshogy is meg lehet fogalmazni. Onnantól fogva, hogy ez a 
szövegrész szerepel a szerződésben, az mindkét félre vonatkozóan egyformán 
érvényes, hogy csak akkor lép életbe a szerződés, ha nyert a pályázat. Addig ők pénzt 
nem kapnak. 
Ennek olyan garanciának kell lennie, hogy amikor mi kapunk egy értesítését arról, 
hogy nyert a pályázat, csak akkor lépjen életbe a szerződés. 
Én megmondom őszintém, hogy nem látok benne akkora veszélyt, hogy ne kezdjük 
el. Vannak termesztésen finomítások, amiket át kell velük íratni a holnapi nap 
folyamán. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A képviselő-testületnek a megkapott szerződés tervezetekkel kialakított döntésének 
megfelelően, az esetleges módosításokat a döntésébe, a határozatba bele kell foglalni  
illetve rendelkezni szükséges arról is, hogy csak a jóváhagyott képviselő-testületi 
döntésnek megfelelő, módosított szerződés aláírására ad felhatalmazást a képviselő-
testület. 
Tekintettel arra, hogy a szerződés tervezeteket word formátumban kaptuk meg, annak 
sincs akadálya, hogy a képviselő-testületi döntésnek megfelelően módosítsuk a 
szerződés tervezeteket, nem szükséges azokat a pályázóírókkal átíratni. 
Természetesen előállhat az a helyzet, hogy a képviselő-testület által módosított 
szerződés a másik félnek nem lesz elfogadható, akkor szintén nem fog létrejönni a 
szerződéskötés. Ebben az esetben két eset lehetséges: az önkormányzat az adott 
feladatra nem ezzel a céggel szerződik vagy a polgármester úr új képviselő-testületi 
döntés meghozatala érdekében ismét megtárgyalta a képviselő-testülettel az adott  
szerződés tervezetet és ha a képviselő-testület elfogadja, akkor szerződést kötnek, ha 
nem, akkor az önkormányzat az adott feladatra nem ezzel a céggel szerződik. 
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Fischer József polgármester: 
 
Pontosan. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Szeretné jelezni, hogy most a pályázat beadásával kapcsolatos előterjesztés és 
döntéshozatal napirendi pontot tárgyalja a képviselő-testület és nem a szerződés 
tervezeteket.  
Ha egy napirendi ponton belül tárgyaljuk a külön napirendi pontba tárgyalandóként 
jóváhagyott szerződés tervezeteket, akkor a napirendi pontok összecsúsznak. 
Ez esetben ráadásul részletesen át kellene beszélnünk minden egyes szerződés 
tervezetet, hogy az egyes szerződés tervezetekkel kapcsolatos aggályokat, 
problémákat megbeszélhessük. 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Az a helyzet, hogy meg kell az összest beszélni és csak utána tudjuk eldönteni, hogy 
belemenjünk vagy ne menjünk bele. 
Nézzük meg akkor, hogy mik azok amikkel probléma van és beszéljük meg azt. 
 
Gálné Papp Erika: 
 
Értem, csak a szerződés tervezeteket külön napirendi pontként tárgyalandó témaként 
hagyta jóvá a képviselő-testület. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 

Az a helyzet, hogy azért nem tudjuk eldönteni, hogy belemenjünk-e vagy sem, mert 
nem ismerjük az összes részletét a szerződéseknek. 

Mi van ha elfogadjuk a pályázat beadását, de magát a szerződés tervezeteket nem? 

Gálné Papp Erika jegyző: 

A pályázat megkötött szerződések nélkül is beadható. Ez esetben ugyanakkor a 
megkötött szerződésekért kapható bírálati pontokat nem fogja megkapni a pályázat. 

Fischer József polgármester: 

A szerződés az csak plusz pontot hoz. Most az első körben a pályázatról kellene 
dönteni. A szerződéseket a pályázathoz a cég javasolta, hogy fogadjuk el, hogy azok 
plusz pontokat jelentsenek az elbírálásnál. A pályázat beadását az nem akadályozza, 
ha nincsenek ilyen szerződések. 

Hangyál Csaba települési képviselő: 

Ezt kellett volna már az elején elmondani. Így már én is azt mondom, hogy adjuk be. 
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Fischer József polgármester: 

Azok a szerződések,  amikről beszéltünk a múltkor, hogy mi az ami nekünk többet 
hozhatott volna, azokat rajtunk kívül álló okokból buktuk el. Ezek az aláírt 
szerződések  plusz pontokat hoznak. Ezeknek akkor van jelentősége, amikor 1-2 
ponton múlik a dolog. 
Ha mi most elfogadjuk ezt a 7-es napirendi pontot, akkor már tettünk azért, hogy 
benne legyünk a nagy kalapban. Ezekkel a szerződésekkel esetleg jobb kondícióba 
lehetünk. Ha ezek nélkül adjuk be a pályázatot és nyer, ezeket a szerződéseket akkor 
is meg kell kötni. 
Csak ahhoz, hogy a pályázatot beadjuk, ahhoz arról kell dönteni, és ezekben meg 
lehet még variálni. 

Hangyál Csaba települési képviselő: 

Akkor haladjunk. 

Fischer József polgármester: 

Tehát a mostani 7-es napirendi pontban arról határozunk elsősorban a pályázat 
beadásáról és az  összeruházási költségről szól. 

Kérdés tehát, hogy ezzel a módosult, végső összeggel benyújtsuk-e a pályázatot. 
 
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: 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadják a Döntés az „Széchényi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznososításával kombinálva konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4. 10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra vissza nem 
térítendő támogatás iránti igény benyújtásának módosításáról szóló határozati 
javaslatot.  

 
Kéri, hogy aki a Döntés az „Széchényi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznososításával kombinálva konvergencia régiókban” című 
(KEOP-2014-4. 10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra vissza nem térítendő 
támogatás iránti igény benyújtásának módosításáról szóló határozati javaslatot 
elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 
Döntés az „Széchényi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznososításával kombinálva konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4. 
10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra vissza nem térítendő támogatás iránti 

igény benyújtásának módosításáról 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés a Széchenyi 2020 keretében 
meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 
című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra vissza nem térítendő 
támogatás iránti igény benyújtásának módosításáról” című előterjesztést és az 
ügyben az alábbi döntést hozta: 

1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  
- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  
-      a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a        Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 Hantos, 
Nagylóki út 3. alatt található 
 épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva történő fejlesztése érdekében 56/2014.(IX.10.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy  a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
(KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra  támogatási igényt nyújt 
be. 
 
2. A képviselő-testület az 56/2014.(IX.10.) számú határozatával jóváhagyott 

műszaki tartalom és ezzel együtt a támogatási igény összegének 
csökkenése miatt az 56/2014.(IX.10.) számú határozatát visszavonja, 
hatályon kívül helyezi 
 

3. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  
- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 

feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  
- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 

továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. alatt található  

épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a Széchenyi 
2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F 
kódszámú) pályázati felhívásra összesen 45 901.600 Ft azaz 
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negyvenötmillió-kilencszázegy-hatszáz forint támogatási igény 
benyújtását határozza el. 

4. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy  az Önkormányzat tulajdonában lévő  
- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 

feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  
- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 

továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. alatt található  

épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a Széchenyi 
2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F 
kódszámú) pályázati felhívásra összesen 45 901.600 Ft azaz 
negyvenötmillió-kilencszázegy-hatszáz  forint támogatási igényt 
benyújtsa. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 

 
8. napirend 

 
Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 

3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú előzetes közbeszerzési 

eljárás megindításához szükséges közbeszerzési terv módosításáról 
 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és annak mellékleteit   
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Volt egy közbeszerzési tervünk eredetileg, ami O volt, mert akkor arról volt szó, hogy 
nem lesz ilyen nagy beruházásunk, aztán lett egy módosításunk, ahol még a 
65 000 000 Ft szerepelt. Ide csak azokat a kiadásokat lehet beletenni, ami ténylegesen 
be fog épülni az épületbe. Ezt most ismét módosítani kell, mert csökkent a beruházás 
mértéke.  Tehát nekünk ez a közbeszerzés 30 600 000 forinttal fog jóváhagyás esetén 
szerepelni, a tervünk tehát ezzel az adattal fog módosulni. Az időpontja is változik, 
mert így csúszik az egész, így ez várhatóan az eljárást 2014. novemberében fogjuk 
lebonyolítani. 
 
Kérdezem 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: 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el a Döntés "Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. 
szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 
közbeszerzési terv módosításáról szóló határozati javaslatot.  

 
Kéri, hogy aki a Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 
Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" tárgyú 
előzetes közbeszerzési eljárás megindításához szükséges közbeszerzési terv 
módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 
 

Döntés az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve  módosításáról 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés  az Önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési terve  módosításáról ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 

1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban elhívásra  vissza nem térítendő támogatás iránt 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel, 
Hantos Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési 
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eljárás lefolytatása miatt  az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról szóló 57/2014.(IX.10.) számú határozatát 
visszavonja, hatályon kívül helyezi. 
 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   
  a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az 
Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2014.évben lefolytatandó közbeszerzési 
eljárások módosított éves tervét – mely jelen  határozat 1. melléklete – 
változatlan formában elfogadja, jóváhagyja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett 
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

9. napirend 
 

Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban „című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati támogatásból megvalósítandó "Hantos Községi 

Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársasági 
tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával" című projekt megvalósításához szükséges 
projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó szerződés módosításáról 

 
A  képviselő-testület tagjai a szerződés tervezeteket, a határozati javaslatot és annak 
mellékleteit   áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ezeket a szerződéseket a Tenderauditor Kft. küldte meg. 
Az összeget már beletették, és jól szerepel benne az az összeg, amelyet a pályázat 
elbír. 
Jegyző asszony felhívta a figyelmem, hogy nem szerepel a szerződésben, hogy azt a 
pályázatot ők nyomon fogják követni 5 évig, mert általában minden egyes pályázatnál 
a jelentéstételi kötelezettségektől kezdve normális esetben nekik kell végig 
menedzselni.  
Itt van az egyik szerződésben a két egymásnak ellentmondó pont is, amit a jegyző 
asszony mondott. 
 
Kérdezem, a képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött rendelet tervezetekkel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Szeretném megkérdezni, hogy ismertethetném-e először én a projektmenedzsmenti 
illetve a nyilvánosság és tájékoztatás feladatainak ellátására kötendő szerződés 
tervezetekkel kapcsolatos meglátásaimat? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Természetesen. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ahogy már említettem bár én nem vagyok ügyvéd, de igyekeztem a legjobb tudásom 
szerint áttekinteni a hétvégén az összes, pályázattal kapcsolatos szerződés tervezetet 
és szeretném megosztani a szerződés tervezetekkel  kapcsolatos  meglátásaimat, 
aggályaimat, javaslataimat a képviselő-testülettel. Ezeket a meglátásaimat, 
javaslataimat, aggályaimat, ahogy azt már szintén említettem az ülés előtt 
megosztottam a polgármester úrral is. 
  
Természetesen a képviselő-testület joga eldönteni, hogy milyen formában fogadja el a 
szerződéseket: a beterjesztett szerződés tervezeteket változatlan formában fogadja-e el 
vagy esetleg  módosítja és ezekkel a módosításokkal hagyja jóvá azokat. 
 
Általánosságban a szerződés tervezetekkel kapcsolatban szeretné jelezni, hogy azok a 
záró audit illetve az auditálási feladatok ellátásáról szóló szerződés tervezetek 
kivételével eléggé egyoldalúak, több ponton keresztül tartalmazzák az Önkormányzat, 
mint megbízó kötelezettségét és felelősségvállalását, nem egy esetben akár kötbér 
fizetési kötelezettség kikötése mellett is, ugyanakkor az előbb említett kettő szerződés 
tervezet kivételével nem vagy alig  rendelkezik a megbízott illetve a vállalkozó 
felelősségvállalásáról illetve a megbízott illetve vállalkozó hibájából bekövetkező kár 
miatti kötbérfizetési kötelezettségről. Több pont tartalmazza azokat az eseteket, 
amikor a megbízott illetve a vállalkozó mentesül a felelősségvállalás alól,  
ugyanakkor azokat az eseteket, amikor felelősséggel tartozna nem vagy alig 
tartalmaznak a szerződés tervezetek. 
Ezekhez képest az audit – záró audit illetve előzetes audit- munkákról szóló szerződés 
tervezetek jóval korrektebbek, hiszen azokban szerepel, hogy teljes mértékben 
kötelesek megtéríteni azt a kárt, amely az Önkormányzatot vagy megbízottját, amiatt 
érte, hogy a Ők nem tett eleget kötelezettségének, hibásan teljesített, illetőleg a kár 
megelőzése érdekében nem úgy jártak el, ahogy az adott helyzetben általában 
elvárható lett volna, illetve abban az esetben, ha a Ők hibásan teljesítenek és azokat a 
Önkormányzat  írásos felszólítása ellenére nem javítják ki megfelelő minőségben és 
határidőben, az Önkormányzatnak jogában áll más Vállalkozóval a hibákat kijavíttatni 
és ennek összes költségét, valamint a hibás munkákból származó összes kárát a 
feléjük  érvényesíteni és ezeket az  összegeket visszatarthatjuk a számlából, továbbá 
kötbér fizetési kötelezettségük is bekövetkezik, ha az Ő hibájukból hiúsul meg a 
szerződéskötés.  
A másik előzetes audit  szerződésben pedig ki van kötve, hogy a  Megbízott részéről 
hibás teljesítés esetén, a kapcsolódó pályázat releváns mellékleteinek formai tartalmi 
nem megfelelőssége esetén a megbízási díj az értesüléstől számított 8 napon belül 
visszautalásra kerül. 
Igaz, hogy a kapott tájékoztatás szerint az Ő hibás számításaik miatt szükséges a 
képviselő-testületnek hatályon kívül helyezni, illetve módosítani  korábbi határozatait, 
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mégis ezek a szerződések azok, melyek a megbízottak felelősségvállalására és 
kártérítési felelősségére is kitér. 
 
Nem tudom,  a többi szerződés miért nem tartalmaz a megbízó felelősségviselésén és 
kötelezettségén túl a megbízottak részéről az audit szerződésekhez hasonló 
feltételeket. 
 
Így ezek nélkül , ahogy már említette egyoldalúak ezek a szerződések. 
 
Általánosságban a szerződésekről az is elmondható, hogy több ponton foglalkozik a 
titoktartással és azokkal kapcsolatos előírásokkal.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-
testület  zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa 
kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. A zárt ülésen 
hozott döntések ugyanakkor nyilvánosak, ahogy az önkormányzat által kötött 
szerződések is azok.  
 
A valamennyi szerződéssel kapcsolatos meglátásain túl szeretném akkor ismertetni 
először a projektmenedzsmenti szerződés tervezettel kapcsolatos megjegyzéseimet, 
véleményemet. 
 
A projektmenedzsmenti szerződés tervezet 1.2. pontjában az elvégzendő feladatok 
között szerepel az alábbi feladat: „esetleges hiánypótlások elkészítése, összeállítása, 
kellő példányszámú sokszorosítása, csomagolása, szükség szerint postázása. (A 
hiánypótlást a benyújtás szerinti példányszámon felül 1 másolati példányban papír 
alapon és elektronikusan is át kell adni a Megbízónak” , amivel kapcsolatban csak 
egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. A pályázati kiírás szerint ennél a pályázatnál 
nincs hiánypótlás, tehát elméletileg ezen feladatra nem lesz szükség . 

1.1.  
1.2. Nem tartalmazza a projektmenedzsmenti szerződés tervezete a projekt megvalósítását 

követő fenntartási időszak alatt- 5 évig-  végzendő monitoring jelentsek elkészítésének 
vállalását, ugyanis a projektmenedzsmenti szerződés tervezet szerint a szerződésben 
vállalt munkák véget érnek a pénzügyi kifizetéssel, a zárással. Nem tudom, hogy ez 
tudatosan maradt-e ki az elvégzendő feladatok közül vagy csak kifelejtették. 
Elképzelhető, hogy tudatosan maradt ki a szerződésben rögzített feladatok közül a 
fenntartási időszakra eső monitoring jelentések elkészítése, hiszen a 
projektmenedzsmenti szerződés 8.3. pontja úgy fogalmaz: „amennyiben a Támogatási 
Szerződésben szereplő projektzárási határidő meghosszabbodik, úgy jelen szerződés 
időtartamának módosításáról és esetleges többlet - megbízási díj megállapításáról 
Felek közös megegyezéssel, írásban rendelkeznek.”   

Véleményem szerint tisztázni kell, hogy vállalják-e és ha igen milyen feltételekkel a 
fenntartási időszak alatt is a monitoring feladat ellátását, illetve ha a képviselő-testület úgy 
gondolja célszerű lenne kiegészíteni ezen feladat elvégzésével a projektmenedzseri 
szerződés 1.2. pontját. 
 
Azt gondolom, hogy célszerű lenne a képviselő-testületnek azt is megfontolni, hogy ebbe a 
szerződésbe is kerüljön bele a megbízott munkájáért vállalt anyagi felelősségvállalását 
szabályozó kitétel is. Szeretném felhívni a képviselő-testület figyelmét a projektmenedzseri 
szerződés tervezet 4.5pontjára, melyben a megbzás teljesítésével kapcsolatos 
többletköltségek viseléséről rendelkezik. Eszerint   „a jelen szerződésben foglalt megbízás 
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teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségek közül az alábbiakban részletezett kiadások 
Megbízót terhelik: 

- aláírási címpéldány készíttetésének költsége 
- cégkivonat költsége 
- tervezési költségek 
- szakértői díjak 
- biztosítékadással kapcsolatos díjak (értékbecslés, bankgarancia, közjegyzői díj, stb.) 
- más egyéb, a pályázat beadásával kapcsolatos költségek, és/vagy előírt (hatósági) 
díjak. 
Az esetlegesen felmerült készkiadás(ok) elszámolására – a szerződésszegés/vagy 
meghiúsulás esetét kivéve – az 1. részszámla keretében kerül sor.” 
 

1.3. A projektmenedzseri szerződés tervezetben a 2014. szeptember 10.én tárgyalt 
szerződés tervezethez hasonlóan szerepel a titoktartási kötelezettség megszegésére előírt 
kötbér fizetési kötelezettség- 5. 4.pont: „titoktartási kötelezettség megszegése esetén 
szerződésszegésenként 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint szerződésszegési kötbér 
megfizetésére kötelesek a másik fél kárainak teljes megtérítésén felül. Szerződő felek 
kijelentik, hogy a jelen pont szerinti kötbér mértékét nem tekintik eltúlzottnak, ezért a 
kötbér összegének megtámadási jogáról kifejezetten lemondanak.”-  a kizárólagosság – 
7.1. pont: „ a jelen szerződés fennállása alatt, valamint annak bármely okból történő 
megszűnését követő 1 (egy) éves időtartamon keresztül Megbízó előzetes írásbeli 
engedélye nélkül a jelen szerződés tárgyát képező Pályázathoz kapcsolódóan a jelen 
szerződés 1.2 pontjában és annak alpontjaiban meghatározott tevékenységek 
elvégzésére harmadik személlyel szerződést nem köt. A jelen pont megszegéséből 
eredően, Megbízó 1.000.000,- Ft kötbér megfizetésére köteles.” de a szerzői jogi 
kikötések is- 6. pont: „ Megbízó a jelen szerződés általa történő aláírásával kifejezetten 
elismeri, hogy a Megbízott által valamennyi, a jelen szerződés teljesítése alapján 
előállított-, illetve azzal összefüggésben létrejövő pályázati-, és egyéb dokumentáció a 
Megbízott szellemi termékének minősül, és a megbízási díj maradéktalan megfizetéséig 
Megbízott kizárólagos tulajdonát képezi. A szerzői jogdíj értékét Felek a megbízási díj 
50%-ának megfelelő összegnek állapítják meg. Amennyiben Megbízó a megbízási díjat – 
benne a szerzői jogdíjat – nem fizeti meg, úgy Megbízó a Megbízott által elkészített 
pályázati és egyéb dokumentumokat semmilyen módon nem használhatja fel, azokat nem 
hasznosíthatja. A jelen szerződés alapján, illetve azzal összefüggésben létrejövő szerzői / 
szomszédos jogi mű(vek)re Megbízó a megbízási díj maradéktalan megfizetésével 
egyidejűleg kizárólagos felhasználási jogot szerez. Felek rögzítik, hogy Megbízó 
kizárólagos jogszerzése nem korlátlan a tekintetben, hogy a Megbízott által elkészített 
pályázati dokumentáció kizárólag a jelen szerződésben foglalt Pályázatra (1. pont) 
használható fel, az harmadik – különösen a Megbízott tevékenységével megegyező 
tevékenységet folytató, és/vagy Megbízott tevékenységével összefüggő tevékenységet 
végző - személy részére hozzáférhetővé nem tehető.” 
  
A projektmenedzseri szerződés tervezet a szerződés hatálybalépéséről a 8.1. pontban 
rendelkezik. Eszerint: „  A szerződés akkor lép hatályba, mikor megrendelő a 
pályázatra vonatkozó Támogatói Okiratot/Támogatói szerződést kézhez vette és 
Vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés hatályát veszti, amennyiben a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a pályázatot írásban elutasítja. Jelen megállapodás a 
benyújtott pályázatról szóló pozitív támogatói döntés Megbízó általi kézhezvételét 
követő 3. napon lép hatályba. A Támogatói döntés eredményéről Megbízó a döntés 
kézhezvételét követő 3 napon belül írásban értesíti Megbízottat. Amennyiben Megbízó az 
írásbeli értesítést elmulasztja, azonban a Pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy a 
jelen megállapodás automatikusan hatályba lép.”  
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A projektmenedzseri szerződés tervezet arra vonatkozóan – a többi szerződés 
tervezethez hasonlóan- nem tartalmaz arra nézve semmilyen előírást, hogy  
 
A nyilvánosság és tájékoztatásról szóló szerződés tervezettel kapcsolatban is 
elmondhatóak azok az általánosságban megfogalmazott problémák, hiányosságok 
melyeket a projektmenedzsmenti szerződésnél már részletesen kifejtettem. 
 
Az általánosságban megfogalmazható aggályokon túl szeretném felhívni a képviselő-
testület figyelmét nyilvánosság és tájékoztatásról szóló szerződés tervezet 1.2. 
pontjára, ami a szerződés hatálybalépéséről az alábbiakat tartalmazza: „ A szerződés 
akkor lép hatályba, mikor megrendelő a pályázatra vonatkozó Támogatói 
Okiratot/Támogatói szerződést kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. A 
szerződés hatályát veszti, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a pályázatot 
írásban elutasítja. A megbízás időtartama a Projekt megvalósítási időszaka.”- 
Ugyanakkor nyilvánosság és tájékoztatásról szóló szerződés tervezet 7.1. pontja a 
szerződés hatálybalépését a szerződés aláírásának napjaként határozza meg. 
„7.1. : Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra kötötték, amely az aláírás napján lép 

hatályba.” 

 
Ez a nyilvánosság és tájékoztatásról szóló szerződés tervezet hatálybalépéséről szóló 
eltérő rendelkezések közül célszerű lenne az 1.2. pontot  elfogadni és a szerződés 
tervezet 7.1. pontjából törölni a „… amely az aláírás napján lép hatályba.” 
mondatrészt. 
 
A nyilvánosság és tájékoztatásról szóló szerződés tervezet 4.1. pont harmadik 
bekezdésére, azon belül is az utolsó  mondatára hívnám fel a képviselő-testület 
figyelmét. Ez a pont az alábbiakat tartalmazza: 
„ Felek rögzítik, hogy a számla kiállítása teljesítési igazolás alapján történik. A 
teljesítési igazolás aláírását követően Megbízó nem-, vagy nem szerződésszerű 
teljesítésre nem hivatkozhat, ugyanakkor Felek rögzítik, hogy a teljesítési igazolás 
aláírásának elmaradása nem érinti Megbízó fizetési kötelezettségét.” 
Azt gondolom, hogy addig ez a rendelkezés korrekt és elfogadható, hogy a 
teljesítésigazolás aláírása után az Önkormányzat, mint megbízó nem hivatkozhat nem- 
vagy nem szerződésszerű teljesítésre. Az a kitétel viszont, hogy „Felek rögzítik, hogy 
a teljesítési igazolás aláírásának elmaradása nem érinti Megbízó fizetési 
kötelezettségét” túlságosan kiszolgáltatott helyzetbe hozná az Önkormányzatot, 
hiszen ha a teljesítési igazolás aláírása azért nem történik meg, mert az Önkormányzat 
az elvégzett munkával nem elégedett, akkor is fenn fog állni fizetési kötelezettsége. 
Semmilyen rendelkezést nem tartalmaz a szerződés tervezet, hogy milyen 
jogosultsága van a megbízottnak  akkor, ha a megbízott a rábízott munkát nem 
megfelelően végzi el.   
Éppen ezért ezt a mondatrészt- ahogy a polgármester úrnak is említettem- célszerű 
lenne törölni. 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Igen. Egyetért ennek a mondatrésznek a törlésével. 
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Fischer József polgármester: 
 
Ebben teljesen igaza van a jegyző asszonynak. Tehát, ha én nem írom alá a teljesítési 
igazolást, mert nem megfelelően végezte el a feladatát, ne követeljen rajtunk semmit, 
ne kelljen emiatt automatikusan fizetnünk. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A  nyilvánosság és tájékoztatásról szóló szerződés tervezet 4.7-es pontjára is szeretné 
felhívni a képviselő-testület figyelmét. 
 
„4.7.A Megbízott a projekt keretében előleg igénylésére jogosult. Az előleget a 
Megbízott előlegbekérő alapján kérelmezi, melyben a teljes megbízási díjat jogosult 
megjelölni. Az igényelt előleget a Megbízó az előlegbekérő kézhezvételétől számított 
8 napon belül köteles Megbízott részére átutalni. A Megbízott az előleg számlájára 
történő megérkezését követően előlegszámlát állít ki, melyet eljuttat Megbízó 
részére.” 
 
A szerződés ezen pontja kapcsán hasonlóan a 4.1. pontnál kapcsolódóan arra hívná fel 
a képviselő-testület figyelmét, hogy mivel  szerződés egy pontja sem tartalmazza 
semmilyen rendelkezést arra vonatkozóan hogy milyen jogosultsága van a 
megbízottnak  akkor, ha a megbízott a rábízott munkát nem megfelelően végzi el, 
illetve nem tér ki a szerződés arra, hogy ez esetben mi a kifizetett előleg sorsa, például 
mennyi napon belül köteles a megbízott azt visszautalni megbízó számára nem 
célszerű változatlan formában ezen rendelkezését a szerződésnek elfogadni.   
 
 Ráadásul ezen pont alapján a megbízott a teljes megbízási díj előlegként történő 
kifizetésére igényt tarthat a szerződés hatálybalépését követően és azt teljes egészében 
8 napon belül ki is kell az önkormányzat fizetni. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Igen. Ezt a pontot én is bekereteztem magamnak. Én ezt a pontot egy- az egyben 
kivenném a szerződésből 
 
Megkéri a jegyzőasszonyt, olvassa fel a képviselő-testületnek a szerződés tervezet   
6.5. pontját is. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A nyilvánosság és tájékoztatás 6.5. pontja így hangzik: „A felmondás nem mentesít a 

szerződésben rögzített fizetési, kártérítési, illetve titoktartási kötelezettség teljesítése alól.” 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Köszönöm. A szerződés tervezetben  előtte meg úgy fogalmaznak, hogy bármikor 
felmondhatjuk a szerződést. Most akkor mi van? Ha felmondjuk a szerződést akkor is 
fizetnünk kell? Ezt a pontot véleményem szerint törölni kell. Nem arról van szó, hogy 
a felmondásig elvégzett munkájukat, ha azzal elégedettek vagyunk ne fizessük ki, de 
így általánosságban megfogalmazva a fizetési kötelezettségünket felmondás esetén 
nem tudom elfogadni. 
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Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Egy dolgot szeretne még a  nyilvánosság és tájékoztatás szerződés tervezettel 
kapcsolatban. A  nyilvánosság és tájékoztatás szerződés tervezetről is elmondható, 
hogy több ponton foglalkozik a titoktartással és azokkal kapcsolatos előírásokkal.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-
testület  zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa 
kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. A zárt ülésen 
hozott döntések ugyanakkor nyilvánosak, ahogy az önkormányzat által kötött 
szerződések is azok.  
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Igazából, amikor ezeket a jegyzőasszony nekem elmondta én is azt 
mondtam, hogy a szerződésben nekünk kell saját magunkat védeni. A mi védelmünk 
abban állhat, hogy azt mondjuk, hogy mi ezt így tudjuk elfogadni. Ezt a szerződést mi 
így kaptuk, tehát mi a védelmünkre próbáljuk meg módosítani. 
Oké, hogy beadunk egy pályázatot, de persze nem mindegy, hogy milyen 
feltételekkel. Ha ők ebből akarnak pénzt látni, dolgozzanak jól, érthető, hogy védeni 
akarják magukat, természetesen mi is védjük be saját magunkat. Akkor, ha az általunk 
kiegészítettekkel átküldik a szerződést, azt elfogadhatónak tartom. Ha ők ezt nem 
fogadják el, akkor elállunk a szerződéstől. 
Tehát ha megcsinálják ezeket a módosításokat, el tudom fogadni. 
 
Kérdezem akkor a képviselőtársakat, hogy mely pontok kerüljenek módosításra azok 
közül, amelyeken végigmentünk? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ha jól értem a polgármester urat, azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
polgármester úr által elmondott, összefoglalt módosításokkal fogadja el a képviselő-
testület szerződés tervezeteket?   
 
Fischer József polgármester: 
 
Így van. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Akkor azt gondolom, az lenne a célszerű, ha a polgármester úr  konkrétan 
összefoglalná szerződés típusunkként, hogy melyik pontjait, mire kívánja módosítatni. 
Ezeket  bele tudjuk foglalni a határozati javaslatba és tekintettel arra, hogy Word 
dokumentumban érkeztek a szerződés tervezetek, azokon is át tudjuk vezetni a 
képviselő-testületi döntésnek megfelelő módosításokat. Így a polgármester úr a 
képviselő-testület felhatalmazása alapján a módosításokkal átvezetett szerződést 
írhatja alá. 
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Fischer József polgármester: 
 
Akkor menjünk végig a szerződések  pontjain, melyiket mire módosítsuk.  
Kezdjük a közzététel nyilvánosság szerződéssel. 
HA megyünk sorba akkor a 4.1-nél az van, hogy a teljesítésigazolás aláírását 
követően a megbízó nem vagy nem szerződésszerű teljesítésre nem hivatkozhat. Itt 
legyen a pont a mondat végén és kihúzásra kerüljön a mondat  további része. 
Akkor menjünk tovább a 4.7. pontra, ez az mire azt mondtuk, hogy ne is legyen 
benne. 
Megyünk tovább! A 6.5. pont egy az egyben kerüljön ki belőle szintén. 
A 7.1-nél ott legyen a pont a mondat végén hogy „A felek a szerződést határozott 
időtartamra kötötték. 
A projektmenedzsmentnél az 1.2-es pontba bele kell venni a vállalásai közé a 
monitoring nyomon követést, minimum 5 évig tart. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A 3.3-as pontban szereplő a 2 munkanap határidőt, célszerű lenne felemelni 5 
munkanapra. Tarthatóbb határidőket célszerű meghatározni egy szerződésben, mert 
bármikor közbejöhet bármi, például egy betegség, vagy, hogy nekünk kell várni 
valamilyen adatra máshonnan és máris nem tudjuk tartani a 2 munkanapos határidőt. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen. Jogos. Akkor, ha már a többinél 3 van, akkor itt is legyen legalább 3-5 
munkanap. Nem hiszem, hogy ezzel hátráltatnánk őket a munkában. 
Akkor végigmentünk mind a két szerződésen. 
Én azt mondom, hogy ha a kiegészítésekkel küldik át az új szerződést, akkor az azt 
hiszem elfogadható. 
 
A jegyző akkor foglalja össze a módosításokat , ismertesse a módosításokkal 
kiegészített határozati javaslatot. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Ismerteti a módosításokkal kiegészített határozati javaslatot: 
 
„Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/204.(IX.10.) számú határozata  visszavonásáról  valamint döntés az „Széchenyi 
2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati támogatásból 
megvalósítandó   "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, 
Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt megvalósításához 
szükséges  projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó szerződésről” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
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1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati támogatásból 
megvalósítandó   "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, 
Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című 
projekt megvalósításához szükséges  projektmenedzsmentre és nyilvánosságra 
vonatkozó szerződés jóváhagyásáról szóló 61/2014.(IX.10.) számú határozatát 
visszavonja, hatályon kívül helyezi. 
 

2. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége továbbá 
a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat feladatellátását 
szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 
alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban   

 
a  pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására  
 
a Tenderauditor  Kft (cg. 01-09-939520 Székhely: 1138 Budapest, Meder utca 
8.  adószám: 22698858-2-41  képviseli: Ducsai Ákos ügyvezető) bruttó 
2.286.000 Ft azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint megbízási díjjal 
megkötendő  feltételes megbízási szerződés- tervezetét –továbbiakban: 
szerződés tervezet-, mely jelen határozat 1. melléklete- az alábbi változtatások 
mellett : 
 
a) A Szerződés tervezet 1.2. pontja kiegészül az alábbi ponttal: 

• „ Monitoring nyomon követése a projekt fenntartási időszaka alatt, a fenntartási 

időszak végéig -5 évig „ 
b) A Szerződés tervezet 3.3. pontjában szereplő „2 munkanap”  „3-5 

munkanapra” módosul  

 
jóváhagyja. 
 

3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége továbbá 
a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat feladatellátását 
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szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 
alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban   

 
a  pályázat  „tájékoztatás és nyilvánosság” biztosítására vonatkozó  
tevékenység ellátására   
 
a Tenderauditor  Kft (cg. 01-09-939520 Székhely: 1138 Budapest, Meder utca 
8.  adószám: 22698858-2-41  képviseli: Ducsai Ákos ügyvezető) megkötendő  
bruttó 457.200 Ft azaz négyszázötven-hétezer-kettőszáz forint  megbízási 
díjjal megkötendő  feltételes megbízási szerződés- tervezetét , –továbbiakban: 
szerződés tervezet-, mely jelen határozat 2. melléklete- az alábbi változtatások 
mellett : 
 
a) A Szerződés tervezet 4.1. pontja utolsó mondatából törlésre kerül az alábbi 

mondatrész: 
”ugyanakkor Felek rögzítik, hogy a teljesítési igazolás aláírásának elmaradása nem érinti 

Megbízó fizetési kötelezettségét.” 
 

b) A Szerződés tervezet 4.7. pontja törlésre kerül.  
c) A Szerződés tervezet 6.5. pontja törlésre kerül. 
d) A Szerződés 7.1. pontjából törlésre kerül az alábbi mondatrész:  

  „, amely az aláírás napján lép hatályba. „ 

 jóváhagyja. 

4. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában lévő a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság 
tér 1. és a a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat feladatellátását 
szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 Hantos, Nagylóki út 3.alatt 
található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció 
felhívására benyújtandó pályázattal kapcsolatban a projektmenedzseri 
feladatok és a „tájékoztatás és nyilvánosság” lebonyolítására vonatkozó a 
határozat 2.és 3. pontjában jóváhagyott módosításokkal  módosított  feltételes 
megbízási szerződéseket  a  Tenderauditor  Kft –vel (cg. 01-09-939520 
Székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8.  adószám: 22698858-2-41  képviseli: 
Ducsai Ákos ügyvezető) aláírja, az  ügyben a szükséges intézkedést megtegye. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. október 1.” 
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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. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az ismertetett módosításokkal fogadják el a 
Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban „című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) 
pályázati támogatásból megvalósítandó "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában 
álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársasági tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt 
megvalósításához szükséges projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó 
szerződés módosításáról szóló az elhangzottakkal módosított határozati javaslatot.  

 
Kéri, hogy aki a módosított „Döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban „című 
(KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati támogatásból megvalósítandó 
"Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársasági tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt megvalósításához 
szükséges projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó szerződés 
módosításáról”szóló, az elhangzottakkal módosított  határozati javaslatot 
elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 
Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 61/204.(IX.10.) 

számú határozata  visszavonásáról  valamint döntés az „Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati támogatásból 

megvalósítandó   "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, 
Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című 
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projekt megvalósításához szükséges  projektmenedzsmentre és nyilvánosságra 
vonatkozó szerződésről,  

 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 61/204.(IX.10.) számú határozata  visszavonásáról  
valamint döntés az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok 
és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati támogatásból megvalósítandó   "Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság 
tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" című projekt megvalósításához szükséges  
projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó szerződésről” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

5. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F 
kódszámú) pályázati támogatásból megvalósítandó   "Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint 
Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt megvalósításához 
szükséges  projektmenedzsmentre és nyilvánosságra vonatkozó szerződés 
jóváhagyásáról szóló 61/2014.(IX.10.) számú határozatát visszavonja, 
hatályon kívül helyezi. 
 

6. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. alatt található épületek épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva történő 
fejlesztése érdekében a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  
konstrukció felhívására benyújtandó pályázattal kapcsolatban   

 
a  pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátására  
 
a Tenderauditor  Kft (cg. 01-09-939520 Székhely: 1138 Budapest, Meder 
utca 8.  adószám: 22698858-2-41  képviseli: Ducsai Ákos ügyvezető) 
bruttó 2.286.000 Ft azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint 
megbízási díjjal megkötendő  feltételes megbízási szerződés- tervezetét –
továbbiakban: szerződés tervezet-, mely jelen határozat 1. melléklete- az 
alábbi változtatások mellett : 
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c) A Szerződés tervezet 1.2. pontja kiegészül az alábbi ponttal: 

• „ Monitoring nyomon követése a projekt fenntartási időszaka alatt, 

a fenntartási időszak végéig -5 évig „ 
d) A Szerződés tervezet 3.3. pontjában szereplő „2 munkanap”  „3-5 

munkanapra” módosul  

 
jóváhagyja. 
 

7. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. alatt található épületek épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva történő 
fejlesztése érdekében a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  
konstrukció felhívására benyújtandó pályázattal kapcsolatban   

 
a  pályázat  „tájékoztatás és nyilvánosság” biztosítására vonatkozó  
tevékenység ellátására   
 
a Tenderauditor  Kft (cg. 01-09-939520 Székhely: 1138 Budapest, Meder 
utca 8.  adószám: 22698858-2-41  képviseli: Ducsai Ákos ügyvezető) 
megkötendő  bruttó 457.200 Ft azaz négyszázötven-hétezer-kettőszáz 
forint  megbízási díjjal megkötendő  feltételes megbízási szerződés- 
tervezetét , –továbbiakban: szerződés tervezet-, mely jelen határozat 2. 
melléklete- az alábbi változtatások mellett : 
 
e) A Szerződés tervezet 4.1. pontja utolsó mondatából törlésre kerül az 

alábbi mondatrész: 
”ugyanakkor Felek rögzítik, hogy a teljesítési igazolás aláírásának 

elmaradása nem érinti Megbízó fizetési kötelezettségét.” 
 

f) A Szerződés tervezet 4.7. pontja törlésre kerül.  
g) A Szerződés tervezet 6.5. pontja törlésre kerül. 
h) A Szerződés 7.1. pontjából törlésre kerül az alábbi mondatrész:  

  „, amely az aláírás napján lép hatályba. „ 

 jóváhagyja. 

8. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzat tulajdonában lévő a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és 
Egységes Óvoda- Bölcsőde feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, 
Köztársaság tér 1. és a a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi 
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Kirendeltsége továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 Hantos, 
Nagylóki út 3.alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése 
érdekében a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázattal kapcsolatban a projektmenedzseri feladatok és a „tájékoztatás 
és nyilvánosság” lebonyolítására vonatkozó a határozat 2.és 3. pontjában 
jóváhagyott módosításokkal  módosított  feltételes megbízási 
szerződéseket  a  Tenderauditor  Kft –vel (cg. 01-09-939520 Székhely: 
1138 Budapest, Meder utca 8.  adószám: 22698858-2-41  képviseli: Ducsai 
Ákos ügyvezető) aláírja, az  ügyben a szükséges intézkedést megtegye. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 

 
10. napirend 

 
Döntés a "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki 

út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával " című projekt megvalósítása 

érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges 

energetikai auditálás valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítása megbízási 
díjának, költségeinek módosításáról, szerződés elfogadásáról 

 
A  képviselő-testület tagjai szerződés-tervezeteket, a határozati javaslatot és annak 
mellékleteit   áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Itt vannak azok a díjak, amiket mondtunk, vagyis a 400 000 Ft+ ÁFA, amit 
elfogadhatónak tartottunk, csak ott is a szerződésben voltak korábban problémák, 
hogy az hogyan, miként szerepel benne. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A H. É. T. Mérnök Iroda Tervező, Kivitelező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötendő, a pályázat beadásához szükséges, előzetes auditálási 
feladatok ellátásáról szóló szerződés tervezetet és a képviselő-testület 2014. szeptember 10-én 
jóváhagyott közbeszerzési eljárás lebonyolítására Dr. Kelemen Balázs ügyvéd úrral 
kötendő közbeszerzési szerződés tervezetet tárgyalja ezen napirendi pont keretében a 
képviselő-testület. 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötendő megbízási szerződés tervezet nem 
feltételes szerződés, a feladat elvégzésének díja : bruttó 300.000 Ft megbízási díj és a 
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képviselő-testületet terheli a 80.000 Ft közzétételi díj megfizetésének kötelezettsége 
is. 
Az előzetes auditálisi feladatok ellátásáról szóló  szerződés tervezet, szintén nem 
feltételes szerződés, a feladatok elvégzésének díja 400.000 Ft +ÁFA, azaz brittó 
508.000 Ft megbízási díj.  
A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartott ülésén ezen feladatok díjazása 
fedezeteként 300.000 Ft! ÁFA illetve 400.000 Ft +ÁFA biztosítását vállalta. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez audit az,  amit mi  bárhol fel tudunk használni, tehát mondtuk, hogy e nélkül az 
audit elkészítés nélkül, épületenergetika nélkül nincs pályázat. Ezt bele lehet építeni 
és benne is van a pályázatban, ha nyer. Ha nem, akkor sajnos ez az, amit megvettünk 
előre és esetleg máshol feltudunk használni.  
Erre mondta a jegyző asszony, hogy ez az a szerződés, ami a legjobban meg van 
csinálva. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Nem pontosan így fogalmaztam. Azt mondtam, hogy a többi szerződés tervezethez 
képest az előzetes auditálási feladatok ellátásáról szóló szerződés tervezet kevésbé 
egyoldalú, korrektebbnek mondható szerződés tervezet, hiszen nemcsak a megbízó 
Önkormányzat, hanem a megbízott, az auditálási feladatokat végző cég kötbér fizetési 
kötelezettség mellett vállalt felelősségvállalásának eseteit is tartalmazza. Szerepel 
benne a szavatosságvállalása is , továbbá az is, ha a megbízott részéről hibás teljesítés 
esetén, a kapcsolódó pályázat releváns mellékleteinek formai tartalmi nem megfelelőssége 
esetén a megbízási díj az értesüléstől számított 8 napon belül visszautalásra kerül. Ez a többi 
szerződés tervezetben – kivéve a záró audit ellátásáról szóló szerződés tervezetet – nem 
szerepel.   napirendi pontban tárgyalt szerződés tervezeteket átnéztem és ezekben, mint nem 
jogász, nem ügyvéd különösebb problémát nem észleltem. Természetesen ettől akár a 
polgármester úr, akár a képviselő-testület észlelhet ezekben módosításra szoruló rendelkezést. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem találtam hibát. Igazából a szerződéseknél,  amiket átnéztem, nekem az első 
számú fontosság az volt, hogy melyiknél mikor kerülünk fizetési pozícióba, tehát, 
hogy olyanba nehogy véletlenül belemenjünk, mint ahogy a múltkor kapott egyes  
szerződés tervezetekben volt, hogy  így is, úgy is kellett volna fizetni. Nem tudom, 
hogy trükkösen vagy összecsapva lett volna megfogalmazva, de nem volt kiemelve 
benne, hogy a „támogatói okirat átvétele” esetén kell fizetni, ami azt hiszem a mai 
formátumoknál alaphelyzet, mivel sikerdíjas a pályázat. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Akkor ez az audit szerződés most szeptember 30-ig szól? 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
H. É. T. Mérnök Iroda Tervező, Kivitelező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötendő, a pályázat beadásához szükséges, előzetes auditálási 
feladatok ellátásáról szóló szerződés tervezetben a feladat elvégzéséra a határidő: 2014. 
szeptember 30.  
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Az ülés előtt e-mail-en érkezett  anyagukat a képviselő-testület tagjai részére az ülés előtt 
átadtuk. 
 
Fischer József polgármester: 
 
BMR számítást, amit az auditok elkészítettek most az ülés előtt megérkezett és ki is 
osztottuk. Ez az a megtérülési számítás, amivel egy-egy adott épületnél a falak 
vastagságát, a fűtés hatékonyságát és a nyílászárók hatékonyságát számítják ki 
olyanokból, hogy beérkezett villanyszámla, gázszámla, és olyanokból, amikből 
összeadódik, hogy milyen a fal, mennyi az energiaelnyelése, stb. 15%-os megtérülést, 
csökkenést kell tudni elérni, amit ki kell tudni mutatni a pályázat megvalósítása után. 
 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Lehet, hogy rosszul emlékszem, de a megtérülési rátának ennél a pályázatnál több 
mint 0 %-nak és kevesebb, mint 15 %-nak  kell lennie? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen. Bocsánat rosszul emlékeztem. 
Lényeg, hogy ez az összeg, 508.000 Ft az ami,  ha netalán nem nyer a pályázat, akkor 
sem bukjuk el, mert ez a tanúsítvány a kezünkben lesz a két épületről. Ezzel például 
az óvodánál nyertünk egy teljesen új alaprajzot, mert eddig nem volt nekünk olyan 
amivel tudtunk volna valamit kezdeni. A hivatalnak is csak az orvosi rendelőig 
bezárólag volt meg, most már benne lesz a hátsó rész is. Tehát ezek nekünk most már 
megvannak. 
Tehát akkor javasolnám elfogadni. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Elnézést, de a képviselő-testület részére kiküldött  határozati javaslat szerint előzetes 
auditálási feladatok ellátásáról szóló szerződés tervezetről és a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról szóló  szerződés tervezetekről egy döntést kell hozni. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen. A közbeszerzésnél  a 300 000 Ft-os közbeszerzési díjról, meg a80 000 Ft-os 
közzétételi díjról beszéltünk.  Ez az a szerződés, amit az ügyvédi iroda átküldött. 
 
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: 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el a Döntés a "Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. 
szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával " című projekt megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
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régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázathoz szükséges energetikai auditálás valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása megbízási díjának, költségeinek módosításáról, szerződés elfogadásáról 
szóló határozati javaslatot.  

 
Kéri, hogy aki a Döntés a "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 
Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával " című 
projekt megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
(KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz 
szükséges energetikai auditálás valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
megbízási díjának, költségeinek módosításáról, szerződés elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 
Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 

3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 

érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz szükséges  

energetikai auditálás valamint a  közbeszerzési eljárás lebonyolítása  megbízási 
díjának, költségeinek módosításáról , szerződés elfogadásáról 

 
 

Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám 
alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó   pályázathoz szükséges  energetikai auditálás valamint a  
közbeszerzési eljárás lebonyolítása  megbízási díjának, költségeinek 
módosításáról , szerződés elfogadásáról” című előterjesztést és az ügyben az 
alábbi döntést hozta: 

 
1. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Hantos Községi 

Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint 
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Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 
érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok 
és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz 
szükséges  energetikai auditálás valamint a  közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása  megbízási díjának, költségeinek vállalásáról 62/2014. 
(IX.10.) számú határozata  
 

1.pontját –mellyel a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes 
Óvoda- Bölcsőde feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság 
tér 1.  és a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi 
Kirendeltsége továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői 
Szolgálat feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 
2434 Hantos, Nagylóki út 3. alatt található épületek épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva történő 
fejlesztése érdekében a Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  
konstrukció felhívására benyújtandó pályázathoz szükséges  
energetikai audit ( tervezés, tanúsítvány) elkészítésével   400.000 Ft + 
ÁFA azaz négyszázezer forint + ÁFA díjazás ellenében megbízta a 
Zöld Áramlat Megújuló Energetikai és Innovációs Klasztert  (1119 
Budapest,  Csorbai út 5/E képviseli: Kublik Ádám tagozatvezető).- 
hatályon kívül helyezi. 

 
 
 
 

2.  Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázathoz szükséges  energetikai audit ( tervezés, tanúsítvány) 
elkészítésével  
  bruttó 508.000 Ft azaz bruttó ötszáznyolcezer forint  megbízási díj  
ellenében megbízza a H.É.T.  Mérnök Iroda Tervező, kivitelező, 
Szolgáltató és Kereskedelmi KFT-ét  (7100  Szekszárd, Ybl Miklós 
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lakótelep 3. adószám: 14080854-2-17,  képviseli: Hucker Csaba ügyvezető) 
bízza meg. 
 
 

3. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázathoz szükséges    energetikai audit ( tervezés, tanúsítvány) 
elkészítéséről  szóló,  bruttó 508.000 Ft azaz bruttó ötszáznyolcezer forint  
megbízási díj  ellenében a  H.É.T.  Mérnök Iroda Tervező, kivitelező, 
Szolgáltató és Kereskedelmi KFT-vel kötendő   (7100  Szekszárd, Ybl 
Miklós lakótelep 3. adószám: 14080854-2-17,  képviseli: Hucker Csaba 
ügyvezető) megbízási szerződés tervezetét – mely jelen határozati javaslat 
1. melléklete – változtatás nélkül elfogadja, jóváhagyja. 
 
4. Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Hantos 
Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  
megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 
című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   
pályázathoz szükséges  energetikai auditálás valamint a  közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása  megbízási díjának, költségeinek vállalásáról 
62/2014. (IX.10.) számú határozata  
 
2 pontjának megfelelően, az azzal jóváhagyott „Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint 
Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 
érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok 
és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó pályázattal 
szemben előírt követelményre figyelemmel, Hantos Község 
Önkormányzata, mint ajánlatkérő nettó 63.375.879,- HUF azaz 
hatvanhárom-millió- háromszázhetvenötezer- nyolcszázhetvenkilenc 
forint becsült eljárási értékre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás 
felfolytatására Dr. Kelemen Balázs 7621 Pécs, Jókai Mór u. 30. szám 
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alatti ügyvédnek  adott bruttó  300.000 Ft azaz  háromszázezer forint 
díjazás ellenében  megbízásáról szóló - jelen határozat 2. mellékletét 
képező – megbízási szerződés tervezetét jóváhagyólag tudomásul veszi, 
elfogadja. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Hantos 
Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  
megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 
című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázathoz szükséges energetikai audit ( tervezés, tanúsítvány) 
elkészítéséről  szóló megbízási szerződést a H.É.T.  Mérnök Iroda 
Tervező, kivitelező, Szolgáltató és Kereskedelmi KFT-vel  (7100  
Szekszárd, Ybl Miklós lakótelep 3. adószám: 14080854-2-17,  képviseli: 
Hucker Csaba ügyvezető), továbbá a pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló megbízási szerződéseket Dr. 
Kelemen Balázs 7621 Pécs, Jókai Mór u. 30. szám alatti ügyvéddel aláírja. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 

 
 

11 .napirend 
 
 

Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2014.(IX.18.) 
számú határozata visszavonásáról 

valamint Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kapcsolatban lefolytatott 
előzetes közbeszerzési eljárásban szerződéskötéstől elállásról 

 
A  képviselő-testület tagjai a határozati javaslatot és annak mellékleteit   
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Most jön az, amivel én javasoltam kiegészíteni a napirendi pontokat. 
Tehát, ami már megtörtént, hogy a három árajánlatból, ami előttünk volt, ami a 
közbeszerzésnek a kiküldött anyaga után visszaérkezett, mi kiválasztottunk egy 
csapatot, amikor még azt hittük, hogy azzal az összeggel dolgozunk, pályázzunk 
majd. 
Ezt hivatalosan úgy tudjuk visszavonni, hogy a szerződéskötéstől való elállást 
határozatba foglaljuk. 
Van egy ilyen törvényi elállás, tehát ez ad lehetőséget nekünk erre. 
Tehát ezzel ezt a döntést hatályon kívül helyezzük, semmissé tesszük, visszavonjuk a 
2014. szeptember 18-án hozott döntésünket. 
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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: 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el  az Önkormányzat Képviselő-
testülete 63/2014.(IX.18.) számú határozata visszavonásáról valamint Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. 
szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kapcsolatban lefolytatott előzetes közbeszerzési eljárásban 
szerződéskötéstől elállásról szóló határozati javaslatot.  

 
Kéri, hogy aki a Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
63/2014.(IX.18.) számú határozata visszavonásáról valamint Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság 
tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kapcsolatban lefolytatott előzetes közbeszerzési eljárásban 
szerződéskötéstől elállásról szóló határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 
 
 

Döntés Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2014.(IX.18.) 
számú határozata visszavonásáról valamint Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám 

alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kapcsolatban lefolytatott előzetes közbeszerzési eljárásban 

szerződéskötéstől elállásról 
 
A Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a „Döntés Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2014.(IX.18.) számú határozata 
visszavonásáról valamint Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 
Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kapcsolatban 
lefolytatott előzetes közbeszerzési eljárásban szerződéskötéstől elállásról” tárgyú 
közbeszerzési eljárás kapcsán készített előterjesztést megismerte és az alábbi 
határozatot hozza: 
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1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság 
tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznososításával” tárgyú előzetes közbeszerzési eljárás ajánlattétel 
elfogadásáról szóló 63/2014.(IX.18.) számú határozatát visszavonja, hatályon 
kívül helyezi. 

 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  – tekintettel arra, hogy a 
pályázat a korábbi közbeszerzési eljárás tárgyát képező műszaki tartalommal 
nem nyújtható be – a Kbt. 124. § (9) bekezdése alapján eláll a szerződéskötéstől, 
és erről haladéktalanul írásban tájékoztatja az érintett ajánlattevőket . 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 
hogy az ügyben a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Fischer József 
Határidő:  2014. október 1. 
 
 

12. napirend 
 

Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 
érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-

4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó 
tervezési-vállalkozási  szerződés jóváhagyásáról 

 
A  képviselő-testület tagjai a tervezési- vállalkozási szerződés tervezetet,  a  
határozati javaslatot és annak mellékleteit   áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Nem értünk még mindig a végére, mert két olyan összeg van még itt, ami a tervezési 
folyamatra és a záróauditra vonatkozik.  
Ennek a pályázatnak van egy tervezési költsége, ami benne van a pályázat 
visszaigényelhető költségei között. 
Ezen is végigmentünk, átnéztük, tehát amibe a jegyző asszony látott olyat, azt 
elmondta nekem. 
Itt a 4.1-ben van benne, hogy mikor lép a szerződés  hatályba. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Szeretném a polgármester úrnak a tervezési-vállalkozási  szerződés tervezettel 
kapcsolatban már elmondott  meglátásaimat, javaslataimat elmondani a képviselő-
testületnek is. 
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Az első ilyen meglátásom  a tervezési-vállalkozási  szerződés tervezet 1.2. pontjához 
kapcsolódik, amely szerint  :  

1.1. „Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez olyan 

dokumentum vagy okirat szükséges, amely Vállalkozónak a feladat teljesítése során jut 

tudomására, úgy azokat Megrendelő Vállalkozó írásbeli értesítését követő legrövidebb időn 

belül – de legkésőbb Vállalkozó értesítését követő 2 napon belül - köteles Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt 

dokumentumokat vagy bármely okiratot nem bocsát Vállalkozó rendelkezésére, vagy azokat 

hiányosan-, vagy nem kellő időben szolgáltatja, amelynek következményeként Vállalkozó nem 

/ nem időben teljesíti a jelen szerződés szerinti feladatait, úgy Vállalkozó részére ebben az 

esetben is jár a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj.” 

 

Fischer József polgármester: 
 
Az 2 munkanap. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A tervezési-vállalkozási  szerződés tervezet ezen pontjában szereplő 2 nap igen kevés, 
ezt célszerű lenne módosítani, hiszen bármikor közbejöhet olyan akadály, ami miatt 
késünk esetleg az adatszolgáltatással és akkor ennek igen komoly következménye 
lehet az Önkormányzat számára. Hiszen a szerződés szerint „amennyiben Megrendelő a 

Vállalkozó által megjelölt dokumentumokat vagy bármely okiratot nem bocsát Vállalkozó 

rendelkezésére, vagy azokat hiányosan-, vagy nem kellő időben szolgáltatja, amelynek 

következményeként Vállalkozó nem / nem időben teljesíti a jelen szerződés szerinti feladatait, 

úgy Vállalkozó részére ebben az esetben is jár a jelen szerződésben meghatározott 

vállalkozási díj.”  

 
Fischer József polgármester: 
 
Teljesen jogos, tehát ezt a határidőt is fel kellene emelni 3-5 munkanapra. 
Lényeg, hogy azok most belekerültek, a múltkoriban nem voltak ilyen konkrétan 
benne. 
Én ezeket írtam fel magamnak azok közül, amiket elmondott a jegyző asszony. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
A tervezési-vállalkozási  szerződés tervezetről is elmondható, hogy eléggé egyoldalú, 
több ponton keresztül tartalmazza az Önkormányzat, mint megrendelő kötelezettségét 
és felelősségvállalását, nem egy esetben akár kötbér fizetési kötelezettség kikötése 
mellett is, ugyanakkor nem rendelkezik a  vállalkozó felelősségvállalásáról illetve a 
vállalkozó hibájából bekövetkező kár miatti kötbérfizetési kötelezettségről. Több pont 
tartalmazza azokat az eseteket, amikor a vállalkozó mentesül a felelősségvállalás alól,  
ugyanakkor azokat az eseteket, amikor felelősséggel tartozna nem vagy alig tartalmaz 
a szerződés tervezet. 
 

2.1 A tervezési-vállalkozási  szerződés tervezet 2.5. pontja utolsó mondata  alapján: „ 
Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, amennyiben Megrendelő jelen pont 
szerinti mulasztásának következménye, hogy a dokumentáció elkésetté válik, vagy 
bármely, Megrendelőnek érdekkörében felmerülő okból Vállalkozó feladatai, valamint 
a jelen szerződés nem teljesíthető, úgy Megrendelő Vállalkozó részére 100.000,- Ft, 
azaz egyszázezer forint kötbér megfizetésére köteles. Felek kijelentik, hogy a kötbér 
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mértékét kifejezetten nem tekintik eltúlzottnak, tekintettel arra a munkamennyiségre, 
amelyet Vállalkozó a jelen pont bekövetkeztéig Megrendelő részére teljesített.” 

2.2 Ahogy jelezte ugyanakkor a szerződés tervezet nem tartalmaz semmilyen előírást arra 
nézve, hogy mi történik abban az esetben, ha a Vállalkozó érdekkörében felmerült 
okból a Megrendelőnek- Önkormányzatunknak keletkezik kára, a Vállalkozó hibás 
teljesítése esetén nincs előírva a Vállalkozónak Megrendelő részére fizetendő  kötbér 
fizetési kötelezettség. 

2.3 A tervezési-vállalkozási  szerződés tervezet 6. pontja tartalmazza aszerzői jogi 
rendelkezéseket. 
Eszerint „ Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten elismeri, 
hogy a Vállalkozó által valamennyi, a jelen szerződés teljesítése során előállított-, 
illetve azzal összefüggésben létrejövő dokumentáció Vállalkozó szellemi termékének 
minősül, és a vállalkozási díj maradéktalan megfizetéséig Vállalkozó kizárólagos 
tulajdonát képezi. A szerzői jogdíj értékét Felek a vállalkozási díj 40%-ának megfelelő 
összegben állapítják meg, amely összeget felek a megbízási díj megállapításánál 
figyelembe vettek, és a megbízási díjba belekalkuláltak. Amennyiben Megrendelő a 
megbízási díjat – ezzel a szerzői jogdíjat – nem fizeti meg, úgy Megrendelő a 
Vállalkozó által elkészített dokumentációt, vagy annak bármely elemét semmilyen 
módon nem használhatja fel, azokat nem hasznosíthatja. A jelen szerződés alapján, 
illetve azzal összefüggésben létrejövő szerzői / szomszédos jogi mű(vek)re Megrendelő 
a vállalkozási díj maradéktalan megfizetésével egyidejűleg kizárólagos felhasználási 
jogot szerez. Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólagos jogszerzése nem korlátlan a 
tekintetben, hogy a Vállalkozó által elkészített dokumentáció kizárólag a jelen 
szerződésben foglalt célra (1. pont) használható fel, az harmadik – különösen a 
Vállalkozó tevékenységével megegyező tevékenységet folytató, és/vagy Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő tevékenységet végző - személy részére hozzáférhetővé nem 
tehető.” 
Fenti rendelkezések értelmében tehát megszerezzük a Vállalkozó által elkészített 
számításokat, terveket, de azokat kizárólag ebben a pályázatban használhatjuk fel a 
megfizetett vállalkozási díj ellenében. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Akkor írjuk bele, ha az ő hibájukból nem valósul meg, vagy csúszik valami, akkor ők 
is fizessenek. Ezt mi is beleírhatjuk. 
Én nem hinném, hogy mi hátráltatjuk őket ,mert mi a mi részünkről mindenhova 
beengedtük őket, az összes papírt, mindent elküldtünk  nekik, ami alapján ők a 
számításokat elvégezték. 
Tehát, hogy mi itt bármit ne tudnánk nekik odaadni, azt kétlem. 
Esetleg a napot kössük ki nekik, hogy ha valamit bekérnek ne csak kettő nap legyen 
rá. Én ugyanúgy a 2-5 munkanapot beírnám az 1.2 pontba. 
A kötbér kapcsán pedig megmondom őszintém, hogy kétlem, hogy bármit ne tudnánk 
nekik odaadni. Tehát én ezt a napot átírattatnám, de a többit elfogadhatónak tartom. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Akkor nem írunk bele az ő részükről semmit? 
 
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő: 
 
Azért belefogalmazhatnánk nagyjából ,hogy mi van,  ha az ő hibájukból történik 
valami. 
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Fischer József polgármester: 
 
Akkor találjuk ki, hogy mit! 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület által már elfogadott, előzetes audit szerződés 
illetve a záró audit feladatok ellátásáról szóló szerződés tervezet ilyen esetekre 
vonatkozó rendelkezéseiből induljon ki a képviselő-testület. 
A záró audit feladatok ellátásáról szóló szerződés tervezetben például ez szerepel:  
 
„A Vállalkozó teljes mértékben köteles megtéríteni azt a kárt, amely a Megrendelőt 
vagy megbízottját, amiatt érte, hogy a Vállalkozó nem tett eleget kötelezettségének, 
hibásan teljesített, illetőleg a kár megelőzése érdekében nem úgy járt el, ahogy az 
adott helyzetben általában elvárható lett volna.”  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Jó, ezt írjuk bele a tervezési szerződésbe is. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen, ez így jó lesz. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Az előzetes audit feladatokról szóló szerződésben szerepel: „ A vállalkozó hibás 

teljesítés esetén Megrendelő részére 100.000 Ft azaz egyszázezer forint kötbér megfizetésére 

köteles.” 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen. Ez egy garancia lesz nekünk. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Szeretném összefoglalni: a polgármester úr javaslata az, hogy a tervezési- vállalkozási 
szerződés 2.5. pontját egészítsük ki az alábbiakkal: 
„ A Vállalkozó teljes mértékben köteles megtéríteni azt a kárt, amely a Megrendelőt 
vagy megbízottját, amiatt érte, hogy a Vállalkozó nem tett eleget kötelezettségének, 
hibásan teljesített, illetőleg a kár megelőzése érdekében nem úgy járt el, ahogy az 
adott helyzetben általában elvárható lett volna. A vállalkozó hibás teljesítés esetén 

Megrendelő részére 100.000 Ft azaz egyszázezer forint kötbér megfizetésére köteles.’ 

A polgármester úr javasolja továbbá, hogy a tervezési- vállalkozási szerződés 1.2. 
pontjában szereplő „ 2 nap” 3-5 munkanapra módosítsuk. egyebekben változatlan formában 
javasolja jóváhagyni a tervezési-vállalkozási szerződést,  
Ez a polgármester úr javaslata? 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen. 
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Egyetért az elhangzott módosításokkal. 
 
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. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el Döntés "Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. 
szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   
pályázathoz  kapcsolódó tervezési-vállalkozási  szerződés jóváhagyásáról szóló az 
elhangzottakkal módosított határozati javaslatot.  

 
Kéri, hogy aki a Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 
Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című 
projekt  megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
(KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz  
kapcsolódó tervezési-vállalkozási  szerződés jóváhagyásáról szóló, az 
elhangzottakkal módosított  határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 
Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 

3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 

érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
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hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó 

tervezési-vállalkozási  szerződés jóváhagyásáról 
 
 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a „Döntés "Hantos Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám 
alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra 
benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó tervezési- vállalkozási  szerződés 
jóváhagyásáról ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

 
 

1.  Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázathoz szükséges  tervezési feladatok ellátásával  bruttó 1.016.000 Ft 
azaz bruttó egymillió-tizenhatezer  forint  megbízási díj  ellenében 
megbízza a  H- KONSTRUKT Mérnökiroda  KFT-ét  ( 7100 Szekszárd,  
Bartina utca 67. adószám: 13860309-2-17 képviseli: Horváth Rudolf, 
Tolna Megyei Mérnöki Kamara nyilvántartási szám:  Me-É/I.-17-
5246/2012.) bízza meg. 
 

 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hantos 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége továbbá a 
Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat feladatellátását szolgáló 
továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
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régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció 
felhívására benyújtandó pályázathoz szükséges  tervezési feladatainak  
ellátásáról szóló   bruttó 1.016.000 Ft azaz bruttó egymillió-tizenhatezer  forint  
megbízási díj  ellenében a  H- KONSTRUKT Mérnökiroda  KFT-vel kötendő   ( 
7100 Szekszárd,  Bartina utca 67. adószám: 13860309-2-17 képviseli: Horváth 
Rudolf, Tolna Megyei Mérnöki Kamara nyilvántartási szám:  Me-É/I.-17-
5246/2012) vállalkozási  szerződés tervezetét – továbbiakban: Szerződés tervezet 
– és amely jelen határozati javaslat 1. melléklete – az alábbi módosításokkal : 
 
a) A Szerződés tervezet 1.2. pontjában szereplő „ 2 nap” 3-5 munkanapra 

módosul. 
b) A Szerződés tervezet 2.5. pontja kiegészül az alábbiakkal: 

„ A Vállalkozó teljes mértékben köteles megtéríteni azt a kárt, amely a 

Megrendelőt vagy megbízottját, amiatt érte, hogy a Vállalkozó nem tett 

eleget kötelezettségének, hibásan teljesített, illetőleg a kár megelőzése 

érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható 

lett volna. A vállalkozó hibás teljesítés esetén Megrendelő részére 100.000 

Ft azaz egyszázezer forint kötbér megfizetésére köteles.” 
 

elfogadja,  jóváhagyja. 
 
 
e) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Hantos Községi 

Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint 
Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 
érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges , 
a határozat 2. pontjában jóváhagyott módosításokkal módosított  tervezési-
vállalkozási szerződést a H- KONSTRUKT Mérnökiroda  KFT-ével  ( 7100 
Szekszárd,  Bartina utca 67. adószám: 13860309-2-17 képviseli: Horváth 
Rudolf, Tolna Megyei Mérnöki Kamara nyilvántartási szám:  Me-É/I.-17-
5246/2012 )aláírja. 

  
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 

 
 
 

13. napirend 
 

Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 
3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 
érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-

4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó 
záró audit - vállalkozási  szerződés jóváhagyásáról 
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A  képviselő-testület tagjai a zár audit –vállalkozási szerződés tervezetet , a 
határozati javaslatot és annak mellékleteit   áttanulmányozás végett írásban 
megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 
Fischer József polgármester: 
 
Akkor még a záróaudit van, ami a legvégén történik meg. Ez akkor van, amikor a 
jelentést a pályázatírójához megküldjük, hogy minden megfelelően történt. Ez megint 
egy olyan szerződés, amelynek a költsége a pályázatban teljes összegben 
elszámolható. Ez az a szerződés, ami az előző verzióban nem volt benne. 
Ebben szerepel az, amit a jegyzőasszony az előbb elmondott, hogy mi van ha valamit 
ők rontanak el. 
Ez a szerződés szerintem egy az egyben vállalható. 
Csak a szerződés aláírásának dátuma, nem szeptember 11., hanem október 1. lesz. 
 
 
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: 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el Döntés "Hantos Községi 
Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. 
szám alatti ingatlanok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával" című projekt  megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 
keretében meghirdetett „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   
pályázathoz  kapcsolódó záró audit - vállalkozási  szerződés jóváhagyásáról szóló 
határozati javaslatot.  

 
Kéri, hogy aki a Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 
Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című 
projekt  megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
(KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz  
kapcsolódó záró audit - vállalkozási  szerződés jóváhagyásáról szóló határozati 
javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
jelenlévő négy települési képviselő szavazatával  
négy igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2014.(IX.30.) számú 
határozata 

 
Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 

3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  megvalósítása 

érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz  kapcsolódó 

záró audit - vállalkozási  szerződés jóváhagyásáról 
 

Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a „Döntés "Hantos Községi Önkormányzat tulajdonában álló, 
Hantos, Nagylóki út 3., valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című 
projekt  megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
(KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó   pályázathoz  
kapcsolódó záró audit - vállalkozási  szerződés jóváhagyásáról ” című 
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 

 
 

1.  Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő  

- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázathoz szükséges  záró audit feladatok ellátásával  bruttó 317.500 Ft 
azaz bruttó háromszáz-tizenhétezer-ötszáz   forint  megbízási díj  
ellenében megbízza a  BADAÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató   
KFT-ét  ( 7122 Kakasd, Rákóczi utca 222.  adószám: 24370376-2-17 
képviseli: Sebestyén Miklós Cégjegyzékszáma: 17-09-009950.) bízza meg. 
 
 

2. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hantos Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő  
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- a Hantosi Gesztenyés Kert  Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
feladatellátását szolgáló 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.  

- a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége 
továbbá a Hantosi Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat 
feladatellátását szolgáló továbbá szolgálati lakás funkciójú 2434 
Hantos, Nagylóki út 3. 

alatt található épületek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva történő fejlesztése érdekében a 
Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című (KEOP-
2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati  konstrukció felhívására benyújtandó 
pályázathoz szükséges  záró audit  feladatainak  ellátásáról szóló   bruttó 
317.500 Ft azaz bruttó háromszáz-tizenhétezer-ötszáz  forint  megbízási 
díj  ellenében a  BADAÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató   KFT-
ét  ( 7122 Kakasd, Rákóczi utca 222.  adószám: 24370376-2-17 képviseli: 
Sebestyén Miklós Cégjegyzékszáma: 17-09-009950.)vállalkozási  szerződés 
tervezetét – mely jelen határozati javaslat 1. melléklete – változtatás 
nélkül elfogadja, jóváhagyja. 
 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Hantos 
Községi Önkormányzat tulajdonában álló, Hantos, Nagylóki út 3., 
valamint Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával" című projekt  
megvalósítása érdekében az „Széchenyi 2020 keretében meghirdetett 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 
című (KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú) pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázathoz szükséges záró audit feladatok ellátásáról szóló vállalkozási 
szerződést a BADAÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató   KFT-ét  ( 
7122 Kakasd, Rákóczi utca 222.  adószám: 24370376-2-17 képviseli: 
Sebestyén Miklós Cégjegyzékszáma: 17-09-009950.))aláírja. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. október 1. 

 
14. napirendi pont 

 
Bejelentések 

 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Akkor a kötelező pontokon végig futottunk. 
 
Gálné Papp Erika jegyző: 
 
Javasolom a polgármester úrnak, hogy a képviselő-testület részére kiküldött műszaki 
ellenőri tevékenységről szóló szerződés tervezetekről illetve a közbeszerzési eljárás 
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lefolytatásáról szóló szerződés tervezetről illetve az azzal kapcsolatos javaslatáról 
tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Igen. Kiment két anyag. A közbeszerzésnek a lebonyolítása, az amit hiába kezdenénk 
el, nem tudnánk lebonyolítani. Tehát ez azért vált oka fogyottá, mert ráérünk ezt 
akkor lebonyolítani, ha nyerünk a pályázattal. Hozza ez magával azt, hogy a műszakis 
ember kiválasztásával, aki az önkormányzat megbízását felügyeli, is ráérünk. 
Most a lényeg, hogy ezen legyünk túl, és ha majd ott vagyunk, hogy nyert a pályázat, 
ráérünk a közbeszerzéssel akkor foglakozni. 
Tehát ezek ezért nem is kerültek tárgyalásra. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ha valamilyen dolog össze nem jön, nem fogunk már találkozni, képviselő-testületi 
ülésen, ezért én mindenkinek meg szeretném köszönni az elmúlt négy évet, amit 
együtt dolgoztunk itt Hantosért. 
 
A kezdeti nehézségek után szerintem sikerült összerázódnunk. Tehát én szeretném 
megköszönni, mert biztosan nem indult egyszerűen, mert lehet mást vártak az 
emberek. 
 
Én a négy évből, ahogy azt mondani szokták, csak a szépre emlékezem, mert sok 
olyan dolog, pillanat volt, aminek a falu  látta a hasznát. Be tudtuk bizonyítani, hogy 
tudunk együtt dolgozni, tudtunk olyat kitalálni, tervezni, ami remélhetőleg 
mindenkinek a hasznára vált.  
Aztán, hogy hogyan tovább azt majd az élet megoldja. 
 
Én szeretném tényleg mindenkinek megköszönni a munkát. 
 
Egy a lényeg, hogy itt Hantos településnek kell győztesként kikerülni, mert mi is azért 
jöttünk ide, hogy a falut gazdagítsuk, hozzuk olyan helyzetbe, hogy jó legyen itt 
Hantoson lakni és élni. 
 
Megköszönöm tehát még egyszer a munkát. 
 

A polgármester átadja a képviselő-testület jelenlévő  tagjainak az emléklapot 
 
 
 
 
 

Fischer József polgármester: 
 
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  19.25. órakor   bezárom.                      

   

K.m.f. 

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

 
 
 
 
 

/ :Zab Zsuzsanna:/ 
jkv. hitelesítő 


