HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK
2015. november 5-i
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2015.(XI.05.)számú
határozata- Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
november 05-én 15.15 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő
jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2015.(XI.05.) számú
határozata- Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
november 05-én 15.15 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános ülésének napirendi
pontjai elfogadásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú
határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út
7. szám alatti lakás bérbeadásáról
• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2015. (XI.05.) számú
határozata Döntés együttműködés keretében bűnmegelőzési projekt megvalósítása
érdekében pályázat benyújtásáról

• Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2015. (XI.05.) számú
határozata Helyi civil szerveztek részére működési és rendezvényi támogatások
elnyerésére pályázat kiírása

Készült: 2015. november 13.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 05-én
(csütörtökön) 15.15 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat, 2434 Hantos, Nagylóki út 3.
Jelen vannak:
Fischer József polgármester
Bódi Zoltán
Fischerné Koncz Katalin
Koncz Ferenc települési képviselők
Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző
Finta Florencia jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távolmaradt:
Kertész Mihály települési képviselő

Napirend előtt:
Fischer József polgármester:
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből négy fő jelen
van. Egy fő települési képviselő, Kertész Mihály egyéb munkahelyi elfoglaltsága miatt nem
tud az ülésen részt venni.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Simon János a Fejér Megyei Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási Hivatala vezetője egyéb elfoglaltsága miatt szintén nem tud az ülésen részt
venni.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja megválasztani Koncz Ferenc települési képviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és a képviselő-testület a jelenlévő négy települési
képviselő szavazásával négy igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
döntést hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2015.(XI.05.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 05-én 15.15
órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő jegyzőkönyvének jegyzőkönyv
hitelesítő személyének megválasztásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
november 05-én 15.15 perckor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről készülő
jegyzőkönyvének jegyzőkönyv hitelesítőjéül Koncz Ferenc települési képviselőt válassza
meg.
Fischer József polgármester:
Elmondja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja elfogadni.
Kérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata?
A napirenddel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület a javasolt napirenddel kapcsolatban a jelenlévő öt képviselő
szavazásával öt igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2015.(XI.05.) számú határozata
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 05-én 15.15
órakor kezdődő nyilvános ülésének napirendi pontjai elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a 2015.
november 05-én tartandó nyilvános ülésének napirendi pontjait a kiküldött meghívóban
szerepelteknek megfelelően elfogadja és az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az
alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti
lakás bérbeadásáról
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Döntés együttműködés keretében bűnmegelőzési projekt megvalósítása érdekében
pályázat benyújtásáról
Előadó: Fischer József polgármester
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3./ Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére
pályázat kiírása
Előadó: Fischer József polgármester
Eladó: Fischer József polgármester
Határidő: Azonnal

Ezt követően a képviselő-testület rátér az 1.) napirendi pont tárgyalására.
1. napirend
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti
lakás bérbeadásáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Igazság szerint ez az a napirendi pont, ami miatt a rendkívüli gyűlést össze kellett hívnunk, de
természetesen a két másik napirendi pont is fontos.
Sajnos azonban egy olyan rendkívüli helyzet állt elő, amellyel én, de lehet, hogy a falu
történetében más sem nagyon találkozott.
Az egyik dolgozónk ugyanis a képviselő-testület segítségét kérte, a megromlott családi
helyzete miatt.
Sajnos máshogyan már nem tudja megoldani az életét, mert állandó zaklatásnak van kitéve,
ezért is kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások
közül az egyiket adja neki bérbe.
Nem titok, hogy kiről van szó, hiszen a képviselő-testület tagjai láthatták az előterjesztésben.
Az egyik konyhai dolgozónk, aki hosszú évek óta konyhalányként dolgozik nálunk, Kovács
Béláné fordult hozzánk a kérésével.
Amennyiben lehet így mondani, annyiban vagyok a dologban érintett, hogy mi a
szomszédban lakunk, és évek óta halljuk az ott lezajló eseményeket.
Most azonban a lányával, ketten szeretnének segítséget kérni ahhoz, hogy otthonról
elköltözhessenek. Dolgozónk elmondta nekem, hogy sajnos már nem tudja, mitévő legyen,
mert otthon nem érzi biztonságban magát.
Erről a továbbiakban annyit szeretnék elmondani, hogy a kérelem benyújtását követő napon
jegyzőasszonnyal azonnal konzultáltam, hogy van-e lehetőség erre, a rendeletünkben
leírtaknak megfelel-e, ahhoz hogy a lakást kiadhassuk részére.
Mivel a rendeletben foglaltaknak ez a kérés megfelel, javaslom a bérbeadást. Nem csak azért
javaslom az elfogadást, mert egy jó dolgozónkról van szó, hanem reméljük, hogy ezzel jobb
helyzetbe fog kerülni, ő is és lánya is, aki közfoglalkoztatottként szintén nálunk dolgozik, bár
neki nem tudtuk volna kiadni a lakást, hanem azért is, mert így a lakás is fűtve lesz télire.
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Beszéltünk arról is, hogy a bérleti szerződésbe érdemes-e bele tenni egy féket, vagyis hogy 12, vagy akár fél év múlva visszatérjünk arra, hogy a lakást lakhatják-e, de jelen pillanatban
nincs lekorlátozva, hogy meddig van kiadva a lakás. Tehát ameddig ő a mi dolgozónk, addig
azt a lakást lakhatják.
Természetesen a szerződésben szerepelnek azok a feltételek, amelyeket mindenkinek be kell
tartani, vagyis, hogy mekkora összegért adjuk bérbe a lakást. Egyébként ez most a garázs
nélkül van, mert nem tart rá igényt. Egyébként a kisbolt felőli oldalon lévő lakásról beszélünk,
amelyben van minimális bútorzata is. További feltétel a mindenkori számlák kiegyenlítése is.
Én mindenképpen javaslom a képviselő-testületnek az elfogadást, de szívesen meghallgatom
az esetleges véleményeket is. Ahogy mondtam, rendkívüli esetről van szó, én ilyennel még
nem is találkoztam, de szerintem jegyzőasszony is meg tud erősíteni, hogy ilyenre még nem is
volt példa a faluban a dolgozói körből.
Hozzászólások:
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Ugye oda nem mehet majd a férj?
Fischer József polgármester:
Természetesen nem.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Mi az, hogy nem mehet oda?
Fischer József polgármester:
Önkormányzati területről van szó.
Én megkérdeztem a körzeti megbízott rendőrt, aki azt mondta, hogy a kerítés vonalán belül,
már önkormányzati tulajdonról, önkormányzati területről van szó, ha oda a bérlő nem engedi
be, de ő oda belép, és bármit csinál, onnantól fogva bűncselekményt követ el.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Erről tud a bérlő is?
Fischer József polgármester:
Természetesen.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Az a baj, hogy ezzel a fő okot még mindig nem szűntettük meg.
Bódi Zoltán települési képviselő:
Az a helyzet, hogy abban nem mi vagyunk a kompetensek.
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Fischer József polgármester:
Így van, de remélhetőleg megmentjük a mostani rossz helyzetéből.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Neki ez az egyetlen menekülési lehetősége.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Akkor inkább a probléma okozójával kellene valamit kezdeni.
Fischer József polgármester:
A kerítésen belül, a saját dolgaikba nem szólhatunk bele.
Itt viszont önkormányzati területről van szó, tehát védve van.
Koncz Ferenc települési képviselő:
A Polgármester úr egész éjjel ott fog állni, és őrizni fogja a területet?
Fischer József polgármester:
Természetesen nem. Csak egyszer kell oda bemennie, és már el is vitethetjük.
Most már van polgárőrségünk is, őket is kiküldhetjük, akik tanúskodhatnak is az ott
történtekről.
Innen tehát el lehet vitetni, de a saját ingatlanukból nem.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Természetesen mentsük meg, csak az a probléma, hogy ezzel még a fő ok nem szűnik meg.
Fischer József polgármester:
Persze, ez így van. De azt mondom, hogy ezzel a lépéssel megmenthetjük a dolgozónkat.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Természetesen, ezzel nincs is semmi gond. Én csak annyit mondok, hogy a probléma
okozójával kellene valamit kezdeni.
Fischer József polgármester:
Sajnos nem tudunk. Beszélni sehogyan sem lehet vele, tudomásom szerint pénzt sem ad haza.
Ezt két külön embertől is hallottam, mivel a lányuk is elmondta, hogy abból élnek, amit ő és
az édesanyja keresnek. Haza tehát nem ad, de az asztalhoz oda ül, a tiszta ruhát megköveteli,
de ha ezek közül valami nem teljesül, akkor áll elő az a helyzet, amiből ki szeretnének kerülni
a lakás bérbevevésével.
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Koncz Ferenc települési képviselő:
A családsegítő nem léphet közbe?
Fischer József polgármester:
Nem, hiszen 18 év felettiekről van szó, nincs kiskorú. Nekik kell megoldaniuk.
Itt jön képbe a következő kategória, tehát amíg vér nem folyik, vagy fel nem jelenti, addig
nem tesznek semmit.
Feljelentést nem mer tenni, mert oda kell este haza mennie aludni, máshova nem tud menni.
Tudjuk mindannyian, hogy ő a határ mellől származik, tehát itt rokonsága nincs, vagyis neki
ez az egy menekülési lehetősége van.
Én nagyon jól tudom, hogy ezzel mit veszünk a nyakunkba, tehát tudom, hogy ezzel nincs
vége. Biztos vagyok benne, hogy lesz még konfliktus, de legalább ennek a két nőnek ez a
lakás egy mentsvárat fog jelenteni, mert lesz hova menniük.
Szomorú helyzet, sajnos ilyen is van.
Még így is megmarad az ikerlakás egyik fele, illetve a nagy szolgálati lakásunk, valamint a
tegnapi nap folyamán kifizetésre került a Kossuth utcában lévő lakás is, amelyen a fiúk már
dolgoznak is.
Ez a lakás azonban beköltözhető állapotban van, és van benne minimális bútorzat is. A
takarítást pedig már meg is csinálták.
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:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434
Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám
alatti lakás bérbeadásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú
határozata
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti
lakás bérbeadásáról
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki
út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést
hozta:
I.
Hantos
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel 2015.
november 06-tól határozott időre, a bérlő Hantos Községi Önkormányzat - Hantosi
Főzőkonyha munkahelyen fennálló közalkalmazotti jogviszonya időtartamára, bérbe
adja a 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti 69 m2 alapterületű (2 szoba, 1 étkező, 1
konyha, 1 kamra, 1 WC, 1 fürdőszoba, , közlekedő, zárt veranda) összkomfortos
bérlakást Kovács Béláné ( Született: Hoffmann Erzsébet )2434 Hantos, Zrínyi utca 31.
szám alatti lakos, (a továbbiakban: bérlő) részére
1.) A polgármester (a továbbiakban: bérbeadó) a lakást a komfortfokozatának
megfelelő lakásberendezésekkel együtt, 2015. november 06-án rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban adja át a bérlő részére.
2.) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a bérleti szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.
3.) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek
karbantartásával, felújításával, illetőleg pótlásával és cseréjével kapcsolatos
költségek a bérlőt terhelik.
4.) A bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban
lakni. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak
időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni.
5.) A képviselő-testület a lakás bérleti díját 170,- Ft/m2/hó, azaz 11.730,- Ft/hó összegben
határozza meg, melyet minden hó 05. napjáig egy összegben kell megfizetni.
6.) A bérlőt terheli a közüzemi díjak (víz, villany, gáz) megfizetése, melynek érdekében
köteles a mérőórákat az átvételkori állásnak megfelelően névére átíratni.
7.) A bérlő a lakásba a Lt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott személyeken kívül más
személyt csak a bérlőtársak és a képviselő-testület írásbeli hozzájárulásával fogadhat
be.
8.) A bérlő a lakást nem adhatja albérletbe.
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9.) A bérlő a lakást előzetesen jóváhagyott megállapodás szerint átalakíthatja,
korszerűsítheti, felmerült költségeit a bérleti díjba beszámíthatja. A megállapodás
jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt.
10.) A bérlő lakásbérleti jogviszony megszűnésekor sem a bérlő, sem az együttköltöző
családtagja másik lakás bérbeadására, illetőleg pénzbeli térítésre nem tarthat igényt.
11.) A bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles a lakást tisztán, kifestett,
kiürített, rendeltetésszerű használatra kész állapotban a bérbeadónak visszaadni.
12.) Ha a bérlő a bérleti jogviszony megszűnését követően a lakást nem hagyja el a lakást
jogcím nélkül használónak minősül, és lakáshasználati díjat köteles fizetni a lakás
tulajdonos önkormányzat részére. A lakáshasználati díj mértéke a lakásra
megállapított lakbérrel azonos összegű. A jogcím nélküli lakáshasználó a használat
kezdetétől számított két hónap elteltétől emelt lakáshasználati díjat köteles fizetni,
melynek mértéke 2 havonta a mindenkori lakbér egyszeres összegével emelkedik. Az
emelt lakáshasználati díj mértéknek felső határa a mindenkori lakbér négyszerese.
II.
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7.
szám alatti lakás bérleti szerződés tervezetét, mely jelen határozat 1. melléklete –
változtatás nélkül jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatában meghatározott
feltételekkel a jóváhagyott lakásbérleti és helyiségbérleti szerződéseket a bérlővel
aláírja.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 2.) napirendi pont tárgyalására.

2. napirend
Döntés együttműködés keretében bűnmegelőzési projekt megvalósítása érdekében
pályázat benyújtásáról
Előadó: Fischer József polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
Amikor voltam a Rendőrségi Fórumon, Sárbogárdon felmerült annak a lehetősége, hogy
ebben a bűnmegelőzési projektben részt vegyünk.
Erre először csak Sárbogárd, majd több település, köztük mi is jeleztük, hogy részt vennének
a projektben.
A rendőrség 3.000.000,-Ft értékű pályázat keretében fog településről településre vándorolni,
programokat és egyebeket tartani.
Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és nekünk pénzbe sem kerül, de mindenképpen
kell a képviselő-testület támogatói határozata. Ehhez sajnos nem elég egy aláírás.
Én a fórumon is elmondtam, hogy változott a közbiztonság Hantoson, más a rendőrök
hozzáállása is.
Amennyiben ilyen fórumokat tartanának, akár a fiatalság részére is, az nagyon is jó lenne. Az,
hogy mennyien fognak elmenni az más kérdés.
Valószínűleg egyébként az óvodásokat, és iskolásokat fogják megcélozni, különböző
előadások, játékok módján.
Én ezt a dolgot jónak találom, ezért is javaslom, hogy csatlakozzunk hozzá.
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:
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a Döntés együttműködés keretében bűnmegelőzési projekt
megvalósítása érdekében pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Döntés együttműködés keretében bűnmegelőzési projekt megvalósítása érdekében
pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2015. (XI.05.) számú
határozata
Döntés együttműködés keretében bűnmegelőzési projekt megvalósítása érdekében pályázat
benyújtásáról
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a
„ Döntés együttműködés keretében bűnmegelőzési projekt
megvalósítása érdekében pályázat benyújtásáról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat és
az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújtson be Belügyminisztérium
által kiírt „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” című pályázati kiírásra.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt
Sárbogárd Város Önkormányzatával a Belügyminisztérium által kiírt „Bűnmegelőzési
projektek megvalósítására” című pályázati kiíráshoz kapcsolódóan, a „Kezedben a
biztonságod” című projekt megvalósítására
A pályázat címe: Kezedben a biztonságod
Főpályázó: Sárbogárd Város Önkormányzata
Együttműködő partnerek:
Sárbogárdi Rendőrkapitányság
Alap Község Önkormányzat
Alsószentiván Község Önkormányzat
Hantos Község Önkormányzat
Nagylók Község Önkormányzat
Sáregres Község Önkormányzat
Sárszentágota Község Önkormányzat
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert
együttműködési megállapodás megkötésére.

a

pályázathoz

kapcsolódó

Határidő: azonnal
Felelős: Fischer József polgármester

Ezt követően a képviselő-testület rátér a 3.) napirendi pont tárgyalására.
3. napirend
Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat
kiírása
Előadó: Fischer József polgármester

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést, a határozati javaslatot és annak mellékleteit
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
A harmadik napirendi pontunk azért is került ismét elő, mert most már a Hantosért Polgárőr
Egyesület is bejegyzésre került, valamint bankszámlával is rendelkezik.
Ahogy a jegyzőasszony már többször is elmondta, attól függetlenül, hogy mi eldöntöttük a
költségvetés összeállításakor, hogy szeretnénk nekik támogatást nyújtani, ezt a kötelező kört
meg kell futni. Tehát a pályázatot ki kell írni, nekik pedig pályázatot kell benyújtani, amelyet
a hónap végén esedékes képviselő-testületi ülésünkön meg is tudunk tárgyalni.
A kérelem kitöltésében, megfogalmazásában, ha szükséges tudunk is segíteni.
Az sem titok, hogy kapott a polgárőr egyesület Bakonycsernyéről egy Lada Niva típusú
gépjárművet, amely papírjainak beszerzéséhez is szükség lesz erre a támogatásra.
Azon túl vannak kötelező kiadások, amelyeket az Egyesület már kifizetett, illetve ha
megérkeznek az Igazolványok, akkor azokhoz kell vásárolni mellényeket is. Tehát a
támogatás összegének már most meg van a helye, de ehhez ezt a pályázatot ki kellett írni, és
nekik be kell nyújtani a kérelmüket.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani.
Amennyiben minden meg lesz, már élesben mehet is a Polgárőrség az utcára, és a kamerás
megfigyelő rendszerrel együtt fel tudnak állni, és hatékonyan tudnak majd dolgozni.
Most már csak embereket kell toborozni, mert a 10 ember kevés, tehát legalább 20 főre fel
kell tornázni a létszámot.
Hozzászólások:
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Én annyit szeretnék megkérdezni, hogy év elején állapítottunk meg bizonyos összeget ezekre
a pályázatokra, ugye?
Fischer József polgármester:
Igen, megállapítottunk egy keretet, amelyből még látszik, hogy van 360.000,-Ft megmaradt.
Koncz Ferenc települési képviselő:
Pályázhat a Polgárőrségen kívül más egyesület is erre az összegre?
Gálné Papp Erika jegyző:
Természetesen pályázhat.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Illetve nagyobb összegre is pályázhat a Polgárőr Egyesület is?
Gálné Papp Erika jegyző:
Igen. Ahogy arról már több ülésen is beszéltünk Hantos Községi Önkormányzatának 2015.
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének 15 melléklete értelmében a civil
szervezetek támogatására 1.530.000.- Ft használható fel.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek részére működési
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és rendezvényi támogatások elnyerésére 2015. február 23-án a 21/2015.(II.23.) számú
határozatával pályázati felhívás kiírásáról döntött.
A Képviselő-testület a 21/2015. (II.23.) határozatával jóváhagyott pályázati felhívásban
összesen 1.530.000.- Ft támogatás elnyerésére írta ki pályázatát, mely pályázati felhívásra
egy civil szervezet nyújtott be pályázatot.
A Képviselő-testület 43/2014. (IV.27.) számú határozatával 1.170.000.- Ft támogatást ítélt
oda a pályázatot benyújtó Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesületnek, az Egyesületen
belül működő Bokréta tánccsoport és az utánpótlás csapata oktatását végző tánctanár 2015.
évi díjazásának fedezete biztosítása céljából, valamint a Nyugdíjas Klub illetve a Hantosi
Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Szülői Munkaközösségének közösségi
tevékenységei támogatása céljából.
Tekintettel arra, hogy az összesen elnyerhető 1.530.000 Ft támogatásból a Képviselő-testület
fent említett két határozatával összesen 1.170.000 Ft támogatás odaítéléséről döntött és a
településünkön még működik olyan civil szervezet, akik tevékenységét az elmúlt években
támogatta az Önkormányzat, ezért a Képviselő-testület 2015. július 28-án tartott ülésén a
96/2015.(VII.28.) számú határozatával úgy döntött, hogy az oda nem ítélt, de a
költségvetésben jóváhagyott 360.000.- Ft támogatás elnyerésére ismételten kiírja a helyi civil
szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére a pályázatot.
A pályázat beadásának határidejéig, 2015. szeptember 15-ig egy pályázat sem érkezett.
A településünkön még működik olyan civil szervezet, akik tevékenységét az elmúlt években
támogatta az Önkormányzat, ezért javasolja a polgármester úr, hogy a képviselő-testület az
oda nem ítélt, de a költségvetésben jóváhagyott 360.000.- Ft támogatás elnyerésére ismételten
írja ki a helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére a
pályázatot
A pályázat kiírására az alábbi előírásokra kell figyelemmel lenni:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete ( továbbiakban :
Rendelet) tartalmazza a civil szervezetek számára nyújtható támogatással kapcsolatos részlet
szabályokat.
A Rendelet 2.§ -a alapján az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésről szóló
rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel működési illetve felhalmozási
támogatást nyújthat.
Támogatásban részesülhet:
a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában
címzett támogatás került megállapításra,
b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő
pályázatot nyújtott be,
c)
aki
az
Önkormányzathoz
támogatás
iránti
kérelmet
nyújt
be.
A Rendelet 2.§ (2) bekezdés b) pontja szerint összeállításra került a 2015. évre a helyi civil
szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére a pályázati kiírás.
A képviselő-testületi döntésnek megfelelő 2015. évre a helyi civil szervezetek részére
működési és rendezvényi támogatások elnyerésére kiírandó pályázati felhívásra a pályázati
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felhívásban szereplő feltételeket teljesítő civil szervezetek valamennyien benyújthatják a
pályázatukat, melyekben meg kell jelölniük a támogatás célját és összegét is.
A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület elbírálja, dönt a támogatásról és annak
összegéről és e döntés alapján megkötött támogatási szerződést, melynek aláírása után
történik a támogatás folyósítása.
Nyilván előre, pontosan nem tudhatjuk, hogy kik és milyen összegű támogatásra fognak
pályázni illetve azt sem, hogy minden pályázatot benyújtó szervezet megfelel-e majd a
pályázati feltételeknek.
Ahogy az előbb már említettem a képviselő-testület a beérkezett pályázatokat elbírálja, dönt a
támogatásról és annak összegéről is.
Nyilván pályázni csak a pályázati kiírásban megjelölt összeg elnyerésére lehet. A mostani
pályázati kiírásban összesen 360.000 Ft elnyerésére lehet pályázni.
Amennyiben a képviselő-testület növelni kívánja a civil szervezetek támogatására jóváhagyott
összeget, akkor azt csak a költségvetés módosítását követően teheti meg.
Az általam elmondottakból azt gondolom érthető, hogy a pályázati kiírásban nincs, nem is
lehet kikötve, hogy a pályázati feltételeket teljesítő szervezetek mekkora összegű támogatás
elnyerésére pályázhatnak.
Úgy gondolom, hogy a épviselő-testület
rögzült, „szokásjog”-ból fakadhat.

ezzel kapcsolatos bizonytalansága egy rosszul

A pályázati kiírásával, a településen működő civil szervezetek támogatásával az
Önkormányzat a közösségi célok megvalósítása érdekében, az abban közreműködő civilek
működését kívánja támogatni, így nyilván a támogatás odaítélésénél, annak összegének
meghatározásakor is figyelembe kell venni a pályázatban megjelölt támogatási célokat,
indokokat.
Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyzőasszony.
A kérdés tehát jó volt, mert mi van, ha a polgárőrség kiszámolja, hogy több pénzre van
szüksége?
Gálné Papp Erika jegyző:
Ahogy az előbb elmondtam, a képviselő-testület a pályázati kiírásban nem határozza meg,
hogy a településen működő egyes civil szervezetek külön-külön mekkora összeg elnyerésére
pályázhatnak, így nyilván a civil szervezetek által kért támogatási összeg nagyságát az általuk
a támogatásból megvalósítani kívánt közösségi cél eléréséhez szükséges anyagi forrás
nagysága és a megpályázható keretösszeg nagysága határozza majd meg.
Természetesen így előfordulhat, hogy a Hantosért Polgárőr Egyesület akár mind a 360.000 Ft
elnyerésére pályázik majd, vagy a településen működő, másik bejegyzett civil szervezet, az
idei évben már támogatott Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület is ismét pályázik.
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Más, a településen működő, bejegyzett civil szervezetről egyelőre nem tudunk, de az is
megtörténhet, hogy van más bejegyzett civil szervezet is, aki esetleg pályázni is fog.
Fischer József polgármester:
Köszönöm jegyzőasszony.
Tehát akkor a kiírást követően van lehetősége más szervezetnek is, hogy jelentkezzen a
megjelölt értékhatárig. A határidőt követően pedig majd elbíráljuk, hogy ki mekkora összeget
kaphat, és még az is megtörténhet, hogy ki sem merül ez a keret.
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 Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi
támogatások elnyerésére pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot fogadja el.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére
pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban négy települési képviselő szavazásával
négy igen szavazattal ,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2015. (XI.05.) számú
határozata
Helyi civil szerveztek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat
kiírása
Hantos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Helyi civil
szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása
2015. évre” tárgyú előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
I.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek részére
működési és rendezvényi támogatás elnyerésére pályázat kiírásáról dönt és alábbi
szövegű pályázati kiírást elfogadja:

15

„ HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati
rendelete értelmében
pályázatot hirdet
2015. évre helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére.
1.A pályázat célja:

támogatásban részesíteni a Hantoson működő, tevékenységet folytató
szervezetek 2015. évi működését és rendezvényeit.

2.A pályázók köre:

Támogatásban részesíthetők: hantosi székhelyű, telephelyű civil
szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett egyesület
formájában működnek, valamint a hantosi lakosok érdekében
megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást

3.A pályázat keretösszege: 360.000 Ft
A támogatás formája: előfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás
4.Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:
a) a Pályázó egy korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben benyújtott, vagy
benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási,
visszafizetési késedelemben van,
b) a Pályázó lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a
köztartozás megfizetéséig,
c) a Pályázó csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.

5. A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet1. melléklete szerinti kérelmet,
• bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát,
• alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát,
• a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú
jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,
• a szervezet 2015. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek leírását,
• a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását,
• Nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról,a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló2007. évi CLXXXI. törvény alapján
• Közzétételi kérelmet.
6. A kapott támogatás nem használható fel:
-

A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs
célú kiadások nem teljesíthetők.
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-

Működési célra nyújtott támogatásból 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz
nem szerezhető be, 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz csak fejlesztési
nyújtott támogatásból szerezhető be.

7. A pályázat benyújtásának határideje, módja: 2015. november 20. 12.00 óra
Kérjük a borítékra írják rá: CIVIL PÁLYÁZAT 2015.
A pályázatokat a következő címre kell 2 példányban eljuttatni:
Hantos Községi Önkormányzat
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
8. A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. november 30.
9. A pályázatok eredményének értesítési határideje: 2015. december 15.
10. A pályázatok elbírálási rendje:
A határidőn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidővel van lehetőség.
A beérkezett pályázatokat Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
beterjesztése nyilvános ülésén bírálja el.
11.Támogatás folyósítására, felhasználására vonatkozó előírások:
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás
igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható költségeket
és az ellenőrzés módját.
Az Önkormányzat a támogatási szerződést közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel
köti meg. A támogatási szerződést a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá. A
támogatás kifizetése előtt, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a Támogatottnak a
támogatási szerződés mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie alá kell írnia.
A támogatási szerződés Támogatott által történő megszegése esetén a képviselő-testület a
Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az Önkormányzat által biztosított támogatási
lehetőségekből.
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelő
számlával történhet.
A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra
fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez,
amennyiben a támogatási szerződés a képviselő-testület döntése alapján erről kifejezetten
rendelkezik. A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan,
közösségi célok megvalósításához felhasználni.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a
képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb
forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb
forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.
Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak
minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt
nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.
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Bővebb információt kérhetnek, illetve az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
szóló 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelete 1. mellékletet, a pályázati kérelem nyomtatványt
átvehetik ügyfélfogadási időben
a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi
Kirendeltségénél Finta Florencia igazgatási ügyintézőtől ( 2434 Hantos, Nagylóki út 3.)”
II.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a I. pontban
jóváhagyott pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon, a
beérkezett pályázatokat döntés meghozatala végett terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: Pályázati kiírás közzétételére : 2015. november 06.
Beérkezett pályázatok beterjesztésére: 2015. november 30.

Fischer József polgármester:
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait van-e valakinek még bejelentenivalója?

A Képviselő-testület ülésén további bejelentés nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Megköszönöm a megjelenést, s az ülést 15.45 perckor bezárom.

K.m.f.

/:Fischer József:/
polgármester

/: Gálné Papp Erika:/
jegyző

/ Koncz Ferenc:/
jkv. hitelesítő
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